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αλ ο ε εεςς ο εςες 
ι ὁ εκει ες ες 
« ο ρε ει Γμ..”.... ε εκ κε «ὁ ε { 

ς .. εεες τ 3 . ---- σε σα 
ι ασ ᾗ ς ὁ 5 κ . 

ο. τε. : τς ῥ ο τά τ 3 ς 
εες : --.--. ἑ οσο 

ο : πε α Π ε τες ος : ες σε 5 κ .. 
ε τες : 

: εἲ ε ι ι ς ι ο ες ε .”-- ς ..- τν 
ὁ ἐεο οὲ νε ὧν τ : ῃ -- .. .. ; ελε 

εν εκ τες ῃ κ Γμ.. ες ὄνά . ε ἤ Β Π « μμ... Ἡ ε ε ἵι .ες 

Επίοισϐ, αοσοτᾶῖπς ἴο «Α.οἳ οἳ Όοπστοξ», {Π ἐ]ιο γους 195068, Ὃν 

ΤΠΕ ΑΝΠΡΠΗΕΙΟΑΝ ΡΙΡΙΗ ὉΝΤΟΝ, 

ἆη ειο Οἶου]ός Οβῖσο οἱ ἴἶιο Ὠἱςίνίοί Οοιινέ οἳ {ιο Βουίμουα Ὠἱβίνίοι οἱ Νου οτί, 

ΤµοΝΑς ΙΤοΙΜΑΝ, Εηπίου αιᾷ Βἰογοοίγμου, Νου Ὑοιῖς, 



ὔ4β07ο. 

ΑΡΥΕΕΤΙΒΕΝΕΈΝΊΤ. 

μη οχγαονγζἵπαγγ ἀο]αγ, ανα] Ίνας αἰίοπέοᾷ ιο ἵπειο οἱ {5 πον]δίοι, ἵδ θα 

αοσοππἰοᾷ {ο ὮΥ ο ἀῑδίαιοο οἱ ἴμο χονίδου Ώοπι Ί]ιθ Ῥίαοο οἳ ρας]σαὐίομ, απᾶ 1ΐ8 

οσοπκῖοπαΙ οποασοιιοπὀ {π οί]ου ἀἆπίίορ, απήοἩ οοπιρο]οᾶ Ἰήμα. ο Ῥο αὐδοπὸ {οπι Ίοπιο, 

Βοπιοὔπιος {ου 19Ἠς6 ῃογϊοᾖδ. Έμο που] 1ἱδο]{ Ίνας Ὄσοα Ῥγοβοσιίος πὶζ] αν ἱπίοιςα ἀθαὶγὸ 

ἴο Ἰπηίκο ο αἱ λα] απᾶ Ῥονερίοποις ἰγαηβ]αίου οἳ ἴο πγονᾶς οἳ Ἱπβδρίγαίοι,  Ληαπαϊοᾶ 

ΡΙΗ456ΟΙΟσΥ Ίας Ὄουι οχο]αποσς {ου ἴιο Ἱαπσπασο οἱ ἴο Ῥτοδοπύ ἄαγ. 1ου 1π το 

Οοπηποῦ ης] Ὑονίοι Ίαγο Ῥουυ σοογγοοίθ, απᾶ οὐσοιγ]ήος 1οπιογσά. Ἔλο πιοδὲ Μἰπιρ]ο 

ἀπά αρρτοργίαίο {ουπι Ίαγο Ῥουη βοτισΏά, {ο οἶνο οχκργοβδίοη {ο ἐ]ο πιοπηίπα ΟΕ ἴῑο οτ]οίπα], 

απά ογουγ οΠ ον! Ίαςδ Ώουνπ οπιρ]ογοᾷ {ο πια]κο ἴ]ο ονζ παν τοβθν αοηπαϊπίος ανίθ]ι ἐἶιο πηϊηἆ 

οἳ νο Ἠο]γ Θρίν1ε, 

Τμο αοποναί Ῥνηοίρίοβ, Ὑ]]ο] Ίανο οοπίγο]οᾷ ο τογἱδίοη, αὖο οχριγθββοᾷ Ἰπ ο 

{οΠον]πα τπ]οῦ απ Ἱπείτισ[οῦϐ :--- 

“«ασπεγαῖ Ἰο 7ου με ἀἡεοίοι ο Τπαπεαίοης απἀ Ἰουίδεγ οηρ]ογεά ὃν λε 

Απιορίσαπ «Ἠίδίε Ὁπίο, 

41. Το οκαοῦ Πιοβιίπο ο ἴο Ἰηδρίνοά {οχί, ας (πα ἐοχῦ οχργοβεοᾷ 16 {ο ἴλοβο π]ιο 

ππᾶσνδίοοᾶ {ιο ονἱθίπα] 5οτϊρίπνος αὖ ο Ίππο {Πογ πογο Πνδύ νέοι, πηδίέ Ῥο ἰἑταπε]αίοᾶ 

ὮΡΥ οογγοβροπάἶπο πγουᾶς απά ῬΙχαβο, 5ο {α9 5 Ίου οὐ ο {ουπί, ἵη ἴῑο γογπασυ]αν ἴοπσιο 

οῇ {Ἴιοβο {ον Ὕμοπι ιο γουςίοη 15 ᾖοδίσηας], αΥἰ {1 ἴἶιο Ἰοαςίέ ροββίρ]ο ο,βοιιγΙίγ ο ἠπάο[ηἸίοποξς, 

3. ἼὝμονονος {λογο ἶ5 α γογβίοη ἵπ ΟΟΠΙΠΊΟΠ τιδο, {{ εἸια]] Όο πιπᾷο {1ο Ῥαεῖς ο τονρίοι, 

απά αἱ αηπθοθεβαΥ Ππίογίογοποο ΙΒ ιο ορίαὈ]ς]ιοᾶ Ῥίναβοο]οϱΥ β]α]] Ῥο αγοϊᾶσᾶ; απᾶ 

οΠΊΥ εις} αἱ{οταῦίους βω]] Ὦο ππαᾶο, α” Ίο οχαοῦ πποαπίπσ ο{ ένο ἱπαρίγοᾷ {οχί απᾷ Ίο 

οχἰδύῃς βἰωίο οἱ {πο Ίαησιασο τπαγ τοπῖτο. 

45. Ἐναηε]αβίοης οὐ χογἱδίοη5. οἱ ἐο ουν Τοβδίαιποπῦ βα]1 ὃο ππαᾶο {οι ιο τοσοϊγοᾶ 

ἄτοοῖς ἰοκί, ουἱμἱοα]]γ οὐ έσᾶ, χνῖ]ι Ίκπουπ ο/γου5 οοιγοο(σᾶ. 



1γ. ΑΡΥΕΒΕΗΤΙΡΒΕΝΜΗΕΝΤ. 

“«φεσίαί Ιδίγιο(ίοπς ἴο ιο Πευῖκογα οἳ ἴλα Ἱπρίκη Νσυ Τεραπιεπό. 

1, Το Οοιµπου Πηο]1ς] Ὑοιδίοη αηιιδύ Ὄο ιο Ῥαρῖς οἱ ἐ]ιο τονϊβίον: ιο ἀγοοῖς Τοχῦ, 

Ῥαρδίου ἃ Βοπβ) οοίαγο οὔϊδίοι οἳ 1961. 

“δ. ἨΠοπογου απ αἱἰοναβίοπ {γοπι ἐιαῦ νουδίοη 15 πιαᾷο ΟΠ αγ απἰ]ονΙγ αζτίοπα] {ο 

Όιαῦ οἱ {ο τογίδου, φιιο] απί]ονΙϐγ πηδύ Ῥο οἰίοα ἵπ νο ππαππβονίρύ, οἶύ]ον οἩ ιο 5ΑΙΙΘ 

Ρασο οἳ {π απ αρροη(ήκ. 

48. Ἰένουγ ἄνοσις πονά οἳ Ῥήγαςο, ἵπ ἴἶλο απθ]α Ώου οἱ γ]ήο] ο ΡΙΤΑΒΕΟΙΟΦΥ οἱ ιο 

οπήπος. ΥοΓ8ΙΟΗ. 15 ομαηπσοᾶ, 1ηΠβύ ο οπΥοΓΗΙγ οχαπιπο ᾖπ οΥαιγ οἴ]ον Ῥίασο ἵπ 1ο] 16 

οσσο5 ἵπ ο Νου 'Ῥοδίαπιους, απἆ νο γίοις οἱ ἴἶνο τουῖδου Ῥο οἴτοη 48 {ο 15 Ῥτορον 

(ναπε]α[ίοη ἵπ οποἩ Ῥ]ασθ. 

4, Δ8 5οοη 45 ἴμο τουἰδίοι οἳ αΠΥγ οπθ Ῥοοῖἷς οἱ {ἴιο Χου Τοβίαιποπύ 15 Ππ]σμος, 16 θα] 

Ῥο βοπί {ο {ο ΒοσγοίαὦΥ οἱ ο Ῥ]ρ]ο Ὁπίοι, ος βιιο] οἴ]ου Ῥουδοι ας δ]α]] Ὃο ἀοβίσπαίοᾷ 

Ὦγ ἴνο Οοιηπηζίοο οὗ Ὑ ουβίοΠΒ, ἵπ οτάσν ᾖναῦ σορίο πα Ὦο ἴα]κου απᾶ {αυπσ]ιοῦ ἐο {ιο 

χογίδους ο{ {1ο ού]ου Ῥοο]ςβ, ἐο Ὦο τούποά γη αν 5ασοοδᾖοις {ο ἴ]ο 197166) ΟΥ 10Υ156)Β 

οἳ ναί Ῥοο]ς. Αβου Ῥαίπο τα-τονίδδᾶ η] ο αἱᾷ οἱ 1]λοδο εισροβους, α οπτοίη]]σ Ῥτερανοά 

6ΟΡΥ 5μα]] Ῥο {ουγαγὰοᾷ {ο έᾖο οογοίαγ. 

ΤΈ]ουο 15 πο )γθίοηςο οἳ βρροβίήοῦ, μας ἰής ποτῖς 5 Ρουίοοῦ. Τί 15 ρυρΗεἶ]ιοά {ο σα]] 

{ου ον] Ιοίδιη. Τ]μο ἀοδῖνο {5 ὁῑλαί 1ΐ5 {ωπ]ΐ5 εἰιοι]ά Ὄο ἀοίοσίσά, ἵπ ονᾷον αῖ ον αγ Ὦο 

οονγοσίοᾷ. Ἀο οπΠ6 Ἡ]ιο 1οα11γ Ίοτος ιο ἐγαίμ, η Ῥτοίος 1λαί ο πηβία]κο οἱ οτονβὶο]ί οἱ 

Πΐς ϱἰιου]ᾶ ραςς ουγγουῦ {ον ο γγογᾷ οἳ ἀοά. Το Ίπποι αι ἆο Ἠ15 σν], 5ου]ά οοπβΜΐο 

Ώιο βο]ο αι οἳ αι. ἀἰδοίριο οἱ ἴἶιο Ώϊνίπο Τσασμον. Ἴλοεγνον, Ὦγ α. {πδῦ ον ἱοἴδιι, οπή ρίοβ 

Ἰς πηίο {ο νο οογιοοίον οἳ ο Πνίης ἰναπεαβίοι οἱ ιο Βπογοᾷ Όνασίο, 5ο α5 πΊοθ 

οἶοαν1γ {ο Ὀνῖπο ού ἐ]ο ἐγζ, ἄοδογγοςδ ΠποΓο ρταἰιάο {αν {1ο πιαη ο 4ἱδεοτοι α πήπθ 

οἳ ρο]ἆ ου οἱ ἀϊαπιοπᾶς, 



ἨἩΡάΞΠΗΙΣ ΤΩΝ 4ΑΠοσΓοΟαΩΝ. 

λος» ο) Την ΑΡΟΡΈΙΗΡ,, 

ΚΙκα ΙΛΜΗΕΡ; ΤΕΙΜΡΙΟΝ, 

ΟΗΑΡ. 1. 

ΠΟΝ μὲν πππ {οτπιοῦ ὑγοαίίδο Ίανο 

ας ΤΕΧΤ, 

ΟΠΑΡ. 

ΙΗΥΙΕΡ ΤΕΤΦΙΟΝ, 
1. ΟΗΑΡ. 1. 

Αα ή . 

πρώτον λογον] ΌΊππ {οπου «Ναιγαᾶγο, 1 

πιαζο, Ο ΤΠοορΙΙ]α8, οῇ αἲ] ]αῦ ἐποιησάμην περὶ πάντων ὦ Θεύ- »Τ]οορΗΙ]π8, 1 εοοπιροβεί, οϐ 

3 Πο οΟΙΠΠΙΟΠ Ἰπρ]ἡδ] {ο οἱ ἐμῖς Ῥουῖς ἵ6 πος τα], 

Τ]ογο ἵς πο εποὶι Ὀοοῖς οχίαπύ ας ““Τμο Λος οἳ ἴπο Αροβί]ορ . 
ΠΠο Λος, ριυ]ο οἳ οΠ]οἷαὶ, οἱ πού οΏο οξ {λοπι 3ο τοοογοᾷ, 

18 16, Ιπᾷθοᾶ, ππογο ἐπ ]λΕΗ]1γ ρἶνοπ ἴπ η] ἴπο (τοεῖς οορίος 

συλίο Τ πατο 66οπ, “Αοΐς οἱ {ο Αροβίϊαβ». Πο ομππούῦ αγοὶἁ 

βαγίτπς οἵ 5 Ῥοοῖς, ὑλαῦ 16 οοπ{αϊης αἲῑ ἐἶια αεἰς οί αἲὶ ἴἶνε 

Αγοδίἶσε, γεροτίσᾷ {ο 9. Ἠπί η ]ο {λί5 πιαΥ Όο 1{5 ο γγοηῦ 
ναίαθ σης 18, 5011 νο βἱιου]ά Πανο 18 {ταπε]αίοᾶ παπά Ρτοβοπἰοὰ 

4α5ῦ 45 6 αρροαῖς ἵπ {Πο οπἱσίηα]---4οἱς ο) [ια 4Ροδίΐεν, Απᾶ 

ἱ9 οογίαΙΗΙΥ 15 45 ἔταο 35 ἴλο οπἱρίπαϊ, Ώοσπιςδο {ἔτιο {ο 1δ, 

Ίμο {οχί 5ε]οοίοά ὮΥγ {πο Β]δίο Ὠπίοπ, Ὀείης ους βἰαπάατά 

6οΡΥ; Νο ελοα]ά Ἰανο ἵ6 “Λο οἳ ἐἶο οί Αροβίορ” 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΔΩΟΝ, πνμὶο]ι ]ποἷςς Ῥ]οπατγ 

πϊλουϊγ. Το Ὑπ]σαίο Ίας -4σὐις «4ροδίοΙογωήι, ΠἹοτο ἵπ 30- 

σογάπποο γη ἐτιῃ, Τηο Πεῦτου ἐαπβ]αίοπ οἱ ολο Βἰδίία 
Ροϊψα]οίία Ίνα αἱςο /'4εἰς οἱ ἰἶια «4ροσίίε. Βθο {8 ὑαπδ]α- 

είοπ οϐ ος οοπηπιοῦ ἄγοο]ς {Πίο {πο Ἠσῦτουγ, Β. Ἠεο. Ὦ. Τ. Ἡ. 
Ἰοπάοπ, 1551, Βαπηπε]. Ἡαρείου. «Α6 ἴ]ογο Ἡοἵο ΠΟ ὉΝΠΟΙΥ 

προβίίος, Ίππο οαηπούῦ αΏρτοσϊαίο ἴμο Ρτορτίοῦγ οἱ ο οαρἰ(]οῦ 

ΠΟΙΥ, απ]οβς ϱιιᾷαβ Ῥο ἴπο οκοβρ/ίοΠ. 

δ. Τον µεν πρωτο» λογον. 1119 {οτηιον ἐγοβίήδο, Τῆιε /ΌΥπιεν 

Νατταϊΐζυοα Α. ὑγοαίϊΐσε ἵς ταῖ]οι α ῬΙ]οβορ]ήσαΙ οἵ α ἱορίσα] 
ἀἱβοαβείοι οἳ 5οι1ο ἡἐ]ιοδίς ο: {ορίο---ᾱ Ιοσίσπὶ απᾶ πιοίῃοαἶσαὶ 

ἀἱβοοιτεο, Βιο] 16 πού ἐμίς Ῥοοῖς οἳ Λος. Τ {5 α πανγα[ῖυα 

οὗ οργαίη βΑΥΊΠβΒβ απᾶ ἀοΐπρο οἳ πο ἸΜοββίωμ, μΐ5 Λροβί]ς», 

ΕΠνοῖν αβεοοϊη{οΒ απᾶ οοπ{οπιροΡατί68, 

Έμο ποτά ἆογος ἵπ ἴ]ο οοπι. Υογ, ἶ5 γοριοδοπ{οᾷ ῦγ ἐγεαέδε, 

αοσοιώιέν θοΠιππἰοαΙἰοη, αρεεε] ιάίέγαπσε, Ἰὐογάδ, ἐἰωίιρς, 

Ῥτέαε]άπᾳ, απᾶ δαηΐπα. ἨὨαῦ οπἵγ ἰπ ἐῖς Ῥ]ασο ἐγεαίίσα 

Αοσοιιπό ος πανγαξίνο ΒΟΟΙΙΒ πηιιο] 1ηοΥς πῃροδίίς {ο Εήκο)ς 

ἨΠοπποίνς οἱ ’οξας Οµηςί, Το οδ]]8 Τής ποξβροὶ “ἴα ἀεοαγαἰοο) 

οξ {ο {Ἠήπσβ οοποοτγηίπς Ολήδὲ, ΟΠΟΥ, ο (οπονα απά 

Ῥ]ιαίπας, ἵπ. ὑλοίν χοβροσίίγο νογβίοπ8, ϱἶνο ἐτεαιίσα, πιοτο]γ {ο]- 

Ιουνοά ἵμ ἔμο οοπι. νου. Μανάσοἰ”5 νου. οὗ {πο Ὀγτίας ρἶνοὮ 

ὑσοῖς; Ὀαῦ τάς 16 πο πποτο Ῥογήποπί, γοΙΙΕ ρἶνος σέηΙΟΝ. 

Ῥοοίλτογά ϱἶνος γεἰαίίοη, 35 πἰδυ (ὐπηνΗ]]ο Ῥομη. Ίδα. Τῃο 

που (γοαςο ἵς αρρτορτίαίο1γ {οἡουγοά Ὦ} 1ροπ. Βαοὶι ἃ Υγουῖς 

Ίω]κθ Ία5 πού ρἶναπ {ο 115. 

ν΄. Θεοφιλε.--Ώ, σπεἰαμιαίογγ, 15 τοϊαϊποᾶ, οὗ ἐταπε]αίοᾶ 

ΒΥ Ο, αιιά Οἡ, Ἱπάϊοαίίνο οἳ είτονσ [ασ]ίηςσ ου οπιοβίοη} Όὲ ἵπ 

βἰπιρ]ο αἀάτορθς 16 165 ποῦ ποορβεατΙ]γ εο, Ὀοίπς πιονο]γ ιο δἶρπ 

οἱ ειθ νοσαίνο, σπορ Ῥετα οπα] 5 16, Γ1ο]1Ε αἶδο, Τγπᾷα]ο 

πας φἶγοι 16 α βρεοία] εαπςο, “Ὄσαν Γεπά 3, απᾶ 15 {οἱ]οποί 

ΡΥ ΟΌραππιος, απᾶἆ νο Ώ]οίπιϐ νους. Το ἄοπογα ρἶνος ἵδ πο 

χοργοβοηύαξ]οη, ποῦ 9Υοπ ἆο έ]ιο ΙΚἰπρ)5 ἐπαπδ]αίους ἐταπθ]αίο οἳ 

ἑηηβίος 1, Ίπ οἷι, 271 91, πη]ιοτὸ 1νθ Ἠλγο ω «Ανδρες ἰπλπδ]αίοί 

Μ118, οοτη. Ὑου, Το Ῥο οοπβὶθῖοπυ {λογ οπσΏῦ ποῖῦ {ο Ίατο 

απηβίογγοὰ 16 Ῥοίοτθ Θεοφιλα. πο ἵπ Ἠΐβ 4οβρο] Ἱανίπρ 

βἀάταβεοά Ἠίηι 5 6 πιοςβῦ οχοο]]οπί. (Κρατιστε), Ιν 860ΠΙΒ 

αποιρῇι, ἵπ 16 βοοοπὰ ἀοβϊσαίίον, ἰπιρὶγ απά πιοτο {απο Πατ]γ. 

{ο οϱ]! Πΐπι, Έλοορλή]ας, ιο οοΡΥ οἳ Ὥσπα πνμίολ Σ αςο τναΒ 

Ρήπίο, Ποπάοπ, 1681; απᾶ ογοιγάος υνὶ]ι 1ἱ56 οτ{ε1οα] ποίοΒ απᾶ 

Δηποίαίοης. Το ης ἀοοϊᾶσᾶ]γ, ὮΥ οοπιπΙοα οοηβρηῦ, ἴμθ 
Π1οβί Ἰοαγποᾶ απἆ αλδίο Τιωξῖπ ππᾷ ποοὶς οἨέο οἳ ἔλο εἰκίοσπίι 

οοπ{ατΥ. 

5 Τ]1ο ποχῖθέ Ιπάϊσαίάνο 15 Ίενο Ὀοίίου γοπάογαά Ὁγ οτι Ίππρου- 

{οοξ, σομυροδαᾶι ΥηἱοἩ ἶ6 τοα]1γ απ αοτἰδῦ, οἳ απ ἱποβμίέο, λατ 

ΡΥ οι ρογ/[οοῦ, Ίαυό σοιαμοδσᾷ. 
Πἴοιεω βἱρπί[αβ, {ο πια]το, /ο11π, οοπδἰγιο. Ὕγ]οη αρρ]ἰοᾶ {ο 

α παγγαίῖνο 16 16 πιοιο σοηᾳοπία] σγἰέ]ι οιις ΙαΠαΊαρο {ο τοπίου 16 

οοπιΏοδεᾶ, 48 ἵπ 0118 τογἱρίοῃ, 



ιὈ ΑΟΤΣΡ ο ΤΗ ΑΡροςΤ]ο2. ΟΠΒΑΡ. Τ. 

ΚΙΝ6 ΤΑΜΠΗΣ) ΝΕΠΗΞΙΟΝ. 

ᾗ 6815 Ῥοσαημ ΤῬοίμ {ο ἆο απά 
{δσο]!, | 

9 Ὀτπὶ πο ἆαγ 1 νυμ]ο] Ίο 
ὧα5 ἴωκοη πρ, αἲοὶ, ἴπαῦ ια 
ἠπνουισίι πο Ηοῖιγ ἀΠοςῦ Ἰναά 
βίνοα οοπηπιαπάπισηὂς πιη{ο. ἴ]θ 
βροβύ]ο8 ΥΥΊοΠα ᾖο Πας οποδθι: 

9 Το π]οπι αἱςξο Ίο 5μαινσᾶ 
ήηδοἰ{ αἰίνο α{ζου 5 Ῥα5δΙΟἨ, 
57 ΙπΗΥ Ἱπ/α]]1Ρ]ο Ῥτοοίς, Ῥεῖπο 
66ο οἱ μοι Τουγ ἆασα, απά 
αροαἰκίης οἳ {μο ἠμίπας Ῥογίαιη- 
1Ἡς 0ο Όπο Ἰἠπσάοι οἱ ἀοά: 

4 Απά Ῥοΐπςσ αβδοπρ]οά Το- 
βοΐύμος ψθα ἴωπ, οοπιπιαωπιᾶσα 

Φ . 
ᾗς ἡμέρας 
ἀποστόλοις 

ὃ οἷς καὶ 

βασιλείας τοῦ 

αππτις πΕνΤ. 

φιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς 
ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ” ἄχρι 

ἐντειλάμενος 
διὰ 

"Αγίου, οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη, 
; 

παρέστησεν 
ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν, ἐν 
πολλοῖς τεκµηρίοις, δὶ ἡμερῶν 
τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐὖ 
τοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ 

συναλιζόµενος παρήγγειλεν 

ἨΏΕΝΙΡΕΡΟ ΥΠΕΠΡΙΟΝ. 

αλ λαί 5.655 «ροραμ ΡοῦἩ {ο ἆο 
αι {ο {θασ], ΘΥΟΙΙ {ο {ιο αγ, 2 
ος νν]]ο] 16 ννας ἔα]κοπ αρ, .00Υ 
ἐπαῦ ο, ππουρ] λα «Πο]γ 
δρὶη6 Ἰαᾶ ρἶνοι. "οοπΠΩΠ- 
πιθηῦ {ο ο Αροδῦϊος ὪΠοπχ 
6 Ίας ἑσ]ιοβ6εἩς {ο ποια αἱδο ὃ 
μ6 5ἱιονος ΗηΡοΙ{ α1ϊνο, {οι 
Π8 υῇοιπα, ἨΙΠ ΠΩΒΗΥ οοἩ- 
γ]ησῖης 1ρχοο!Β, απο Τουῦγ 
ἆαγε αρροωήης {ο ἐλοπι, απά 
βρεα[ίης οΓύμο ἐλίπσς ρου ἑαἶι- 
ης 0ο ἴο Ιποᾶοιι οὗ ἄοά; 
απά Πανίης οοπγεοηθᾶ {πει 4 
1/οσεῦ]αεν, 6 σοΠλΙηθηᾶοά λοπι 

τοῖς 
/ 

Πνεύματος 

ε Ν 
εαυτον 

αυ» 

Θεοῦ. Ἡ 

ἆ “ῬΏσοραμ {ο ο αμ ἐοασν ον Ὁ Ῥουουπιοᾶ απά ἐπασλί 3, 
ἠγακοβοιᾶ: ὅ ία απ ἰαιωσ] ο, Ὡοούπτογά, ι νλπάϊοα ον οἳ 

ἐς τουςίοη Ίο α[Πνιης, οπ οοπιεἰζογαδίο αα]ιουίόγ, ὁ Τμαί ένο 
τοτῦὈ αρχοµαι, ΥΥ{Ε]ι ιο Ιπῃπίίινο ο απούῃον τοιΏ, ἆοβιος {]νο 

Ώπιο ο ἴἶιο γοιῦ . Βιῇ έλο [πο αλαί αἱ] Ίο Ἰναπρε[ἰδίς ἴο- 

βοΐ]ιον ἀῑὰ ποῦ το]αίο αἲἰ ειαί ᾖοδις ἀῑά απά ὑπαρ]6, βου1οιιδΙΥ 

ἄαραΐνς ελο Υα]άο οἱ ένο οι ἠθίδη, «Απά ιο αΠήγππαξίοη ο 

1ομπ, “ εαῦ {μο ννον]ᾷ οοι]ά ποῦ οοπίαϊα τα Ῥου]κα ενας πλ]σ]νέ 

Ἰανο Όσοι έίοῦ 3, μπά αἱ 5 βαγΊπσςδ απά ἀοΐησβ Όσοῃ 16- 

οονᾶσᾶ, 86οΙπ5 {ο αΠο5ίΊοἩ {1ο ῬνορΙϊοίγ, Ἡξ πού ἔἶιο ναΚζ1έγ, 

οἳ 19 οοτιο]ήδίοῃ, 

ε Το! δρίγι οσοι ἵπ νο οοιπ, Ὑου. οὗ ἐμο ΟΙ4 Ἑορία- 
Ἠγοηῦ 80ΥΟΣ πιο. 1π ιο Ἀοιν Του. «Πού (λοδί οοραχΒ 

πἰποίν-οπο ἐἶππος πού οπςο ἵη {έἱο Οἱά Ῥοαι, ΤΗΥ Όλο τογαἱ 

ἐγπηδ]αίους απιά 6ΟΠ10 ολοι 5ο {γαβ]αίο ἆ (ή5 τνονἆ, Τ ῥοβπιο 

ποῦ ἀοστησεἰσα]1γ {ο α[ῆνηι, Οοπ]ά 16 Ίαγο Όσοι (μδέ μου τή]- 
ἀοισίοσᾶ ναί {πο Πο]γ Βρὶπέ οῦ ἔῑο {ογηον Ῥ]δροηβα[ίοι 188 

το Ῥοσοπης, απ εῑά Ώοσοιηο, ἐωπο 11οἱΥ ος, οἳ ο Τ1οἱγ ἄποδέ, 
οἱ νο ουν { 

Τη οι ΟΙΙΓΟΠΟΥ, Ίο πάγο αἱμιοδύ οχο]αθίγοἰγ βίο 11ο {λί]ο 

ἁ σ]ιοβὺ 3, {ο ἴἶο βρἰνν οἳ α ἆσιὰᾶ 1ππῃ. Ὅπιορς Ὦγ Πο] 

αἱιοςί οι. οοπύοπηροτατίθ6 απζονβίαπᾶ Ἠοὶιψ «ιοδ πηὰο] 

ππουο βαἰ(αρ]ο οπά ἱη{ο]Ισίρ]ο {ο ἴποπη, 16 τν] ο Ῥοΐίοι τπ]- 

{οτπαΙγ., ἵπ ἐλο Νο Τοδίαπιοπό ας Ίπ ιο Οἱ, {ο αξοι α5 1ΐ5 

τορτοβολίπ{Ίνο, Ποίγ δρίτ6, 

Το ἑταπςοσπάσπέ ϱ]ουγ ος ένο Νοιν ΟοπβΕαὔίοι απά ΟΠά9ΟΕ 

οἳ ἆοδις Οιτὶςὲ 15, έλα τνλ]ο /65ᾳς, {πο Πουά οἳ ϱΙουΥ, ἵ5 1έ5 

Ἠγίπρ Ἠσσς, έἶνο Ποίγ Βρ]τεέ 15 115 Ἠοῖγ (μοδί; απᾶ ἴλας ἴἶνο 

Ναι Οοπςἑαήου 15 ιτ ίοη Ἄροηῦ ὅἶνο Ποε]ίν ἠαρίος οὔ έἱιο 

Ἠοατί, Ἱνμ]ο {1ο Ο]ά Ίνας πγ]έίοη οπ ρταη]ίο οἨ παατ)]ο (πΡ]ο5, 
απᾶ Ριοβοπἰοᾷ {ο ο οι νατᾶ οαγο. Ἠονν ᾖα8{1γ, 11 ΏαΤΙΟΗΥ 

ή Επὶς νίονφ, ἆοος Ῥαπ] 5αγ {ο πο ΟοππζμίαὮ Οτο], “ Ύοι 

αὖθ ἐ]ιο {οπιρίο οἳ ἴἶιο ἡγίης ἄοῇ, ας ἄοᾶ Ἆας 5αἱᾷ, 1 αν] ἀῑνο]] 
η {ποἨλ, θά 1 υγ. Ῥο ΕΠιοῖν ἀοἆ, απά ἔἶνογ ελα]. Ὃο πιὗ Ῥοο- 
ρἱς.Ὀ) 

« Εντειλαενος---ἀεάίδδο Βοσαι  λαγίης σοπηπιαπᾶοά 3, 

Ῥοοίμχογᾶ «α[ίου 11ο Ἠπά ϱἴνοη απ οπαιρο 3, Ώοάᾶ.; ἡ Πανίης 

βἶνοια οοπιπηωπάπιοπί 3, ἸγοαβίοΥ, .Αποπγηιοι, ΠοπάοἨ, 18556: 

ἁρῇον αἰνίις Ἠΐ5 οοπιπιαπᾶς 3 Ὑγαἰκοβο]ᾶ; "αξίο ρἰνίης 

οἴνατρο ”, Τἶιοαι, ἩἈοίοτοπου 56θπι Άστο {ο Ῥο Ἠπά το Ἰωαίκα 

941 48, ἐο α βροοϊβο οοπιπιαπ {ο σναἰε {ου Ῥίοπατψ οπου. 

Ί]ιογο ἶ5 πο ᾳοοᾷ ΤοβΒΟΠ ΥΥ ἐᾖα σοι”. νου, βΠοι]ά αββιιπιο ἴλια 

ριαγα] ἵ Ε1ΐδ σαρο. .Ἠ]έλχεν α βροσίαἰ οοιπππαπ(] οὗ α οποια] 

οοπιη]βαίοη τηαδή Ὦο απάουβθοος. 

6 Πξελεξατο. ἜἼϊογο 15 α βοπθια] οοπβοΏέ 3ΠποΏς 1)418- 

Ιαίους αιιᾷ ου] ᾖςσς ἐλιαῦ χοίονοποο ὰ5 Ώσχο Ἰαά ζο ἴλιο ϱροσῖα] ομ]] 

οἱ αροξί]ο5 αἱ ο οοιηπιοποθηιοηῦ οἱ Πΐ8 ραδ]ίο παἰπἰςγ; απᾶ, 

ἐογο[ογο, α. Ῥ]αροτίοσξ 5εηςο 8 βίγοι {ο ἐπο γοιῦ, Βμανε 

ναπΙπηΣ οἱ ἐο Κον Τοβίαπιομί, Ρ. 103. 

 1ν πολλοι τεκκηριοι. 19 οἳ ὖ--ποῦ απιοηρ; ἵπ ἐΠίε 

61δο,. 1145 ε]ονίηρ Ππηβο]ξ αγο ππᾶςδ πού ΟἨ9 αἴΠΟΛΡ ΠΙΑΏΥ 

εἶσης οἳ Ρνοοίδ---Όαέ ἁσήπα {οτί ἆλγε) Ητίπα, οὗ αρραπαίπᾳ, 

«πποις ἔλοῦα, Γ1οΥ Ἱαά πιαπΥ ορροσπϊ[ίος οἳ τοα]αῖπς απά 

{άοψίης Ἠϊ6 Ῥου5οΠ. 

: «ΤΗ]ΗΡ]ο Ῥτοοίδ””, οοιΙ. ου. «Αταωπιεπίδ, Ἡ 1οµΓ 

ἐοίεεπς, Ογπᾶαίο απᾶά Οναππιος  ἑπ]αἰΗδίε ἰοεπα, ἄοπουα) 
α μΙπΗγ. αἴρηπιοπίς ὃς Πλοίηςς " Ῥτουίς”, Ἰγπκοβο]ά: « ρία- 

κους Ῥγοιγος , Ἠοπος» η ππμ]ὲ5 απαιωπεπἰὲς, ν π]απίο : 

Ἠϊν]ία Φαονα Ῥο]. 8. Ίο. Β. 1. Ἑ. Τιοπᾶοῦ, 1881. Το Ώιορο, 

ππο Ῥνοίου " οοπυἰπαίηα ῃγος[ὃ ὃν η κοβεΙά. Τεκμήριον ο0ΟΙ115 

δαΐέ οπσο 1η ἔἶιο Ν. Ἡ, ὁ Μαπγ σοπυἰποίπᾳ πιαπ[οςίαέίοις 3, 

Ὢο ἸΠοίέο; « ὉΥ παπιογοις οἶᾳης ”, Ἁανᾶοσ]Ο5 πηβ. οἳ {]ι 

Ὀγιαο Ῥοδλ]{ο γοβῖοῦ. 

1. πια, Ὀοίοτο πονάς οἱ πιο, πθαης ώμύηρ. 

κ Τ1α]κο Εῑάς ρατἠοἰρίο ἵπ 165 αοέἶο 5ουςθ, 

1 ἁΑπά Ἱατίπς απβοπρ]οά {ἶνοπι ἑοσοίνος ”. ὁ Απά Ῥαΐπρ 

αροιηΌ]οά ἑοροί]ου υγ ει ἐλοπι. “Απά πΊιον ολύΐίηᾳ {οπεί]μος”, 

ή ηοςς ἔηχσο γογαίους Ἠατθ Ώθοι βἶγοπ ἐο συναλιζοµενου--ΑΤβὰ 

ππθπίές πιά τθγεῖουΒ Ἠαγο Όθοη πάάαοθᾶ 19Υ εποὰ οἳ ἔμεπι, απᾶ 

Ὦγ οπἱείσε, ἴοο, οἳ Πὶρ]ι τα π]κ----ΤΑΠΒΊΝΤΟΤ5 απᾶ οοπητηθη{αἱου, 

τγο Αἰια]! ἄνδὲ Ίισαν {ιο νοταίοπδ. “Απᾶ π]οι Ίο Ἰνιά οδίοπ 



΄ 

ΑΟΤ5 ο 1Η ΑΡΟΡΤΠΗΕΡ. ΟΗΑΡ. 1. 

ΚΙΝ ΣΑΜΗΡ᾽ ΥΕΠΡΙΟΝ. απβΕΕΙς 

Π1οιὴ ἐ]λαῦ ἴΠ6γ εἰοιπ]ά ποῦ ἆο- τοῖς ἀπὸ “Ἱεροσολύμων, μὴ χωρί- 

ΤΕΧΊ. ἘΒΥΙΕΠΌ ΥΗΠΕΙΟΝ. 

ποῖ ἴο ἀαρασ {γοια 6Υ1881ΟΠ1 5 
ρωῦ Ώοπι Φ6χαβα]οπα, Όαῦ γνα]ό ἱλλὰ ναί μμ μα Ίου ἔ]ιο Ῥνοππίςο οἱ {1ο Ῥαή]ιου, ζεσθαι, ἀλλὰ περιµένειν την Ρα0 {ο αν” αἰΜτ]ο δ]{τ Ῥτοπιίδοά 

γγ]ν]ο]ι, σα, ᾖα, Ὑο Ἰανο Ἠουνά ἐπαγγελίαν του πατρος. ἣν {θπα Ὦγ ἴμο Ἰαΐ]ου, υλῖσ], 

οξ 1ο, ἠκούσατέ μου" ᾽Τωάννης 5075 ο, Τοι ανα Πααγά Εγοπι 

6 Ῥου ᾖομα πα] Ῥαρβσοά| μὲν ἐβάπτισεν 116: {02 ο]ιῃ 1πάσσςᾳ «πηπιογβθαἆά ὅ ὕδατι, ὑμεῖς δὲ 

ὑνομᾶ υἰἩ ἔλοπα, 116 ηβύτισοίοά [δι ποῦ {ο ἀορατί {Γοῃ ᾖ6- 

μάδα]οπι 3, Μαν ἆοσκ]6 ἐαΠ5, οἱ ἴμο ΒΥυ. Ῥοβ]. 1ί οομσνοραΒ 

695, "Απᾶ οοπρυοραἶηρ μεπι 3, Ῥθήα, Ἱοπάση Τν4., 1681: πό 

σαπίας απᾶ Γτοπιο[ ας. 'Απᾶ Ῥοΐηπς αβεοπιρ]οά αν το χοπ 22, 

αταπνί]ο Ῥομπ, Έδα., Ποπύο”, 1960, “Απά οαί πι οι απά 

«οοπιπιαπᾶσᾶ, ἐ]αῦ ἴλλσγ ελη]άοα ποὺ ἀοραςίθ, {50 ε/ογαδα]οπι 3, 

Ἠγίοέ, 1960. “Απά ραἀάσιοᾶ ἔλοια ἑοσθάςον 7, Ἐγπάα]ο, 1054. 
βΑπά Ῥαΐπς αββοπιδίοά {οσοίλου η λοπα 3, Αμοιμοά 

γουβίοη, 101. “Απᾶ ραὐ]ογοᾶ οι {ἑοροῦμου” Οὔπηπηου, 

1690.. “Απᾶ παθλιανίπς (λθπι {ορθίλον 3, ἄομθνα, 1507. ελα 
οαὔΐπα υηὶ θα ἔλοπα 3, Ἠλείπης, 1581. Ῥοοί]νογᾶ, πΥἰΜ]ι πἰί ἔἶνοξο 

Ριυοππίβος Ῥο[ουο {πα τοηάσις Όλο Ῥββδησο ας, Αι οι 

παδοιηδ]ίης Έλοπα ἰοσοί]ου, ἵνα οοπιπαπαἆ ὑλθιι ποῦ {ο ἆ6- 

ρατί, ἆσ, 

Ῥτοί, Ἠαο]οῦέ, {οἳ πποδο αὈἰΠίγ απά οππάον Ἰ οπίογαίν α 

γουγ Ηὶσ]ι τοραχς, ἵ Πἱ8 1ουσπῦ Υουγ Ιοαςμοά  Οοπιπιοπίαςγ ο 

Όιο Οµθίπα] Τοχί οἱ ἐ]λο Αοίβ οἱ {ο Αροεί]ος, Ῥορίομ, 19502, 

8478,  ΤΠο αοὐίγο 8οη5ο οἳ 0Πΐ5 γοιῦ ας ποῦ Ῥοσα Ῥγογοά 3, 

απά ρἶνος ἵ6 δείς αξεοριδ]οώ 33, Εἶνίης ἈΤογου, Οἱεμααδοπ, απᾶ 

Ὢο Ἰγοίΐο, ἆ8 οοπ/γηιαίοἩΥ οἱ Πΐ5 οοπο]ιβίο.. ὁ Πανίηρ αξ- 

βοπιρ]οά {πθπι ἑοσοί]ιου 2 16, Πούθγοι, ταβ]π{αίποᾶ ΤὮΥ 8οπιο 

ἀϊδήπσαϊρπεά 5οπο]ατς; 1 παὶρλί 5αΥ ὮΥ πιδαγ. Ὀοάἁντ]άσο 

χρπάοις 6, “Πανίπρ αββοπιδ]οί ἔλπεια {οσοίμον 3, Εἰπβίπρ, ἴοο, 

λαέ 8οτηο ομίο8, αποἰοπύ απά πιοάσονα, ρατἠοπ]α!γ ΟΥ- 

ΒΟΡίοω απά ΤΠοορΗγ]αοῦ, ππζουδίαπᾶ πο πνουᾶ συναλιξοµενος 

Ἀ8 οκρτοβείνο οἱ Ομ οαἱΐίπρ ανν Ἠϊ5 ἀἱεοίρίος ἀστίπς 

Ώιο 1οΓΥ ἆαγαλ. Επί Ἡο αἀάς, « Τ]ιο ποίος οἳ Ῥ]δπον απᾶ 

Ῥαρλο[ιδ 66οπι αραπάση(ἶγ βιήΠοίοπῦ {ο ]αδίί( {ο γογβῖο 

ΙΤ Ἠατο ϱἶγοιὸ, Ἴψθ Ίαγθ 4ἱ6Ο συναυλιζομαν---υπᾶ 6ΟΗΗΠΟΤΟΤΙ 

Ηπγίης {οροί]ου, ἵπ 1ο ΒΗΠΙΘ αυλη---α]1, ος οοαγέ, τυμίο, Ίχας 
Ῥουπ. βοϊσοᾶ Ὦγ β8οηθ, ἵΠ αἷά οἳ ἠῑιαίν γογείοα οἳ «εαίἶπςρ {ο- 

Εεί]ιον 3. Ἑαΐ, Ίη ους θβίεεπι, Τιοῖρὶ 15 ους Ῥο5ύ αιιὐλοχί{γ, 

Τη 15 Οπ]ΐσα ποσα, Ποπᾶος, ο. 1660, οἨ ΑΑοΐς 1 : 4, Ἡο ϱἶγοβ 

οοπυςξοσπδ, ἐοπρτεβατδ---οοπυεγδᾶαηδ! αυπᾶ αἀάς, Ἰίεπι, απα 

Ρα5ΐος ἄϊδρειεας ονας βιΌ ἐθοίτπι οοΠορί6; αι β]σηϊβοπίίοπος 

ορίίπιο οοπριιογεπὲ Πιο ἶοσο, ααἷα Ομτῖσίας ἀἰποίρα]ος {αρῖ:]- 

νο γο]αέ ἄἱεροιεοβ ονίοσ]ας έοναπι οο]ερῖζ, οὐ αἆ αρὶτἱἐμαἱστη 

πα ξίαπι αππαμτίζ, Τῃογο ἶς ποίΠίπρ ἵπ 6“ ορ Ίπρ {οροίμου 3, το- 

Ιρυαπῦ {ο α παἰφείοι; Ῥπέ ἔἨθυο 18 βοπιοἰμίηρ ἵπ οοπρτορα(ίπρ, 

ος ομ]]ίπο {οσθί]οῦ  οΟΠΙΡΑΠΥ οἱ Ῥ6ΓΒοΠΒ, 1Π. ογζοῦ {ο {πο Ῥοί- 

(6ὲ ποσοοιηρ]κηπιεπὺ οἳ ἐλοῖν παὶβδίοι, οτ /0τ οοπιδεἰοπίηρ 

ἔιεπ, ἜΤλαῦ εποὮ απ αβεϊᾳπαίΊοι οἨ αρροϊππηομ{ Ίναξ ταπάο, Ίνο 

ΊοπύὮ ἔνοπι λα δίλλουν 28: 16, ἵπ οοπποσβίοα γη Μαΐέ, 96 : 89 

ο Επ] πο Ῥοίουθ γοι Ἰπίο 41166, αξίος 1 απι τίσεπ ραπ 3. 

Τμ48 αρροϊπίπιεπέ {ς Πε] Ιπάϊοαἑοᾶ ἵπ {Ἠοβο ῬΗβΒΑΡΟΒ ἹΥἱΗ 

Μιοῖσ ορπίοχἰ ͵ 

” αγγελια ἵδ Ἠοῦο, ΡΥ ἃ πποίοποπγ, αδοὰ {ου έῑια ἐ]ιέηρ 

Φτοιΐδεώ. Ἅῑιο ρυουιῖβο 198οἱ{ μανίπς αἱγοαγ Ῥοσῃ βἶγοηῃ, ΕΥ 

οου]ᾳ πού ὃο νοφι]νοά {ο αυναίέ 16. 

 ᾖθαπτισεν ὑδατι, ὄμεις δε βαπτισῦησεσθε εν σνευμιατι ἁγιφῳ. 

 Τπισγοςὗ ἐν τοαἰε ὁ1---- 1ηιπεγδε 1η ια Εολη δρέγεε .. Το 
Ἀαπτω 1ΔΙΩΊ1Υ, απά ο Ἠαπτιξω Ὀναποῖ οἳ 16, Ἠαγο ΈΏθοσπις 

{ππποις ἐλνοιρ]ι αἱ ΟΜηείοπάοια, Τ16γ αἲθ λοπογαδΙγ ἆο- 

βοοπᾶςὰ {9ου α τοςΥ αποἰοπὲ Γαηί]γ, 1 οἱαδείο ονα]άνγ. Πογ 

Άγο ἁοβοσπάοὰ ποπ βαπ Ὦγ ΑΠ οποπιαἰοραίΐα, « πλ]ο] οοἶη α 

πουά Γοηι βουπά, Ὦγ νλῖο]ι αἶοπο 15 ιποππίης πιαΥ νο α8ζου- 

(αΐπος ὃ, 16 156 βοἱ-ἱπέουρτοίίνο, ἽΎψο Ίανο ὤἱρ απᾶ Φίωηςε 

Ώοπι {ο βουπά οὗ αΠΥ ἱπδίναπιοπό οὗ απαίευία! Υαπ]οιδ]γ 

ὑτοιρ]ιὸ Ιπέο σοπίέαοῦ νηθ ιναίεν, «Ώϊρ, ὐαβ πιά ῥ]ωιρς, ἱπαὶ 

οαῦο {ο βουπἆβ ιπαζο ῦΥ γαιἸοιδὶγ αρρ]γίης αΏΥ εοῖά δα ὑδίπηςο 

ἴο ναίου.. ἆλο αἱ οσλοςς ρήέηρα, Νο αν Ῥοῦβον ἶ5 διά ἆσπ]γ 

πηποτδος Ίπ γΥπίοῦ---ὃ ολους «{ἱμ απιᾶ Ζαρ, Υγ]ιοπ Ῥοίδοῦς οἳ 
οί]μου βοᾷ βαΏβύαποσς αἲο ει 4ου]γ εαΌπιοταος. 

Ἡοΐηρ 1νονᾷς οἳ αοἰίο, ἀπᾶ πού οἳ πιοίσ, (]ισή εαι ᾖαυο 

ὐωΐ οπο ἔειαῖ απ ΦΟΡΟΥ πιεαπίηρ. «Ἠαπτω οσσυτς ἵπ {ο 

Ν. Ἡ. ορ πιος, αἴγναγς ἴναμδ. σοπα. γοτ. ὮΥ ἆἶγ. «Βαπτιξζω 

οσο οἱρΏίγ-οπὸ {ππορ, {παπε[ουτοᾷ βεγεπίγ-εἰα]ό πιος, 

1μτίσοο {ταπδ]αθοά 1ὐασῖν, ὮΥ ἃ τηοίΟΩΥΠΙΥ οὔ ὑλο οΏσοί {0Υ έἶιο 

ο8ᾳ80.. «Ἠαπτισμος οσοι ΟΠΙΥ ἴοιν 4πποβ, οπος ἐαπβ]αίοᾶ 

Ἰαθηίηρ ὉΥ ἴμο βαπιο ἤβαγο, Βαπτιστης οοουῖ9 Γοιγίθθῃ {ἴπιςι, 

οχο]ιαῖγε]Ιγ αρριίοᾶ ἴο ο], ἐῑλο Ἠπιρίηρογ, «Ώαπτισμα ἵδ 

απίγογρα]!γ ἑαης/θενοᾷ ἴπ ἴ]ο οοπι, Υοῦ. «1ομπ, ἐμο Παγρίηρου, 

{6 Ολο οπ]γ οπο οπ]]οᾷ Έλγτιςτ 1η Κηρ ζαππος) γοτείοη. 

Τα ἰπασίπς ἐμοίρ αποθδίτα] ΠἱδίουΥ πρ {ο Ἰορβος απά Πής Ίαν 

8 οογοιποπίαἰ οΏβδχγαπσσβ, Ίο Ππά, οἨ α ρταμά οοσαδίοἩ, ἴλθ 

Ἠ]ο]ο ἐπίυο οὗ πιοᾶςς οἱ πνουῖπᾳρ Ίποτο οοπγοπος, ἵπ Βαπτω, 

Ῥαμνω, «Κεω, Ῥαντιξζω, οἩ βροοϊα] ἀπίγ, οπο] οπο ἵη 

Ἠὶ6 ού Ἡ οβ]οία] εοττίοο, 1Ο Ηΐ5 αγπιοῦ οἳ. Τ1θ Ρηϊοςδέ νγα5 

{ο Ρο’ οἳἱ Ἱπίο πο ραΐπι οἳ Ἠΐ6 Ια[ς Ἰαπά; 16 Ἠ16 {ἶοῃ 
{ο ἄὲρ 18 πρ]ὲ {ογοβπροι 19 ο οἱ ἐμαξ τας ἵπ 145 Ιο[ι 

παπά, απά έλον {ο αρτίπᾳ]ε οἱ ἴἶιο οἱὶ 6ογομ {ορ ὑο[οιο {ἶιο 
Τιογᾶ. 

Ῥνοί. δύματί, οἳ Απάονου, α[ῄγηις, (μέ αἲὶ ]ον]οορναρ]ιοτς απἆ 
ομἼσς οἳ ποίθ αρτθο {]ιαῦ βαπτω Ἀπᾶ βαπτιξω Ἱπάϊοπίο {ο 

ζἱμ, Ῥίαηρο, οἳ Ἱπππιστβο, 0. ΠοροβίίοτΥ, 18588, Ρ. 298. Τη 

βαρρονῦ οὗ Ὑ]ίοἩ, Ίο οἷίο Ἰαιοίαπ, ἵπ Ίπποι, Ῥ]αίατο], 

Βίήαῤο, Ἰμοπιοβθμς, ο ϱΥὺγ]ήμο Τογξο οοποσιπίης {πο 

οἱ οἳ ΛΙΊοµ8, «/οβδερλαβ, οπου, Ῥἰπάαν, Αεϊσίοί]ο, Απίςδ- 
{ορβαπος, ἨἩοιασ]ἰᾷσβ, Ἠσνοάοίας, Αναΐζας, ᾶοπορλομ, Ἠ Ιοάοτιβ 

Βουίας, Ῥίαΐο, Βρϊοίοία», Πἱρροσταίος, Πε]ἰοίοτιι6, οσα πι] 618 

8118, 

Το ἴλοξο νο παρ] αάά (ιο ἰοβὐέπιοηΥ οἱ Ἰγα11, Τοσκο, ΤΗ οὐ- 



ΔΟΙ5 ΟΡ ΤΗΙΡ ΑΡΟΡΤΙΤΕΡ. ΟΠΑΡ. Ἱ. 

ΣΙΝά ΙΔΜΙΗΦ ΝΕΠΡΙΟΝ. απουῖς 

ψηζἩ αναίους Ὀαῦ γο β]α]] Ῥο 
ραρσοὰ νο Όλο 1ο] οξύ 
ποῦ ΤΙΔΗΥ ἀ4αγ5 Ἀσησο, 

βαπτισθήσεσθε 
ε | / ο Ν 

ἁγίω, οὐ µετα 

ΤΕΧΤ. ΤΏΝΙΘΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ἐν Πνεύματι Ίπ νναΐίοι, Όαῦ γοι πα] Ῥο 
' Ἰηπιθικοά Ίπ ἴπο ἨΗοιγ ορ]η{, 

πολλας ταυτας |1ιοῦ ΠΙΗΥ 41 Ίοιος, 

ΒΟΝ, Βοσκου, απο] Ο]α]κο, Τωοσῖκο, ἐ]λο Ρή]οβορ]ιου, Τα11, γοἶ]ς, 
Ῥ]ε]ιορ Ἀο]οίδοι, Ὦ οἀἁἡ]άσο, ΝΗήΗ]ο]ά, Ἠοβίογ, Μασἰκπὶρ]έ, 

απά ιο ΑεξομιυΙγ οἱ Ώϊνίπορ, 156 οοπου ας οι 6 Ππίου- 

Ῥνοίπί]οπ οἱ ένο γ’ογς οἱ ἐς Πιπί]γ. 9ο {οδήῇος αἶδο {μο 

ηνλοὶο (γοοῖς ΟµΗΥΟΝ, 1Ἠο αμοϊοηῇ γουβίοηδ---]λο γ1Δο, (μοἱ]ι 

Ώιο Ῥοβλ]ίο, 2ἆ σοπίῦγ, απ ο Ῥ]]οχοπίαπ, θ1 οσο αγ) 

Όλο Ατανὶο Ῥο]γσ]οιέ, Τι οοππογ, ιο Ῥνοραραιιάα, λ. ο. 1011, 

π11 ᾳἶνο ιο 6α11ο {11 γ---' αμιακία Ἰ----Ίπππιουδο, οἱ νλίο γνονά 

Ώιο ἄτοσὶς τορνοδοπ(αίἶνο {5 βαπτιζω. 

ο Πγευματε «ἰγιῳφ. Των Υ. 5 ο Ες Β4Π1ο οἨαμίου, Ίο Ίαγο 

ΠΠνευματος γιου. Τά ν. δ ο Ἠαγο του «ἴγιου Πμευματος; Υ. 10 

πο ασαἰῃ Ἠανο το ΙΊευμα το Άγιον) παλ, Ασαΐμ, αποίλου {οι 

οἱ, ο 4, {ζνευματος γιου. 

11ο Ἠοοῖς οἱ ειο ος, ου οἳ Αοαὶξ οἱ Αμοβίϊο5 Ὦγ βοϊπο ο 

Ώιο Αποϊομίς Ίνας πο Ἱπαρρνορνίαίοίγ οπ]]οᾷ « Τ]μο (οεροὶ οἱ 

ἄιο Ποἱν δρίηζὸ. Το 15, Ἰπᾷσσς, 1πους {0ος αοπ{]γ Βροἰκοι ΟΡ 1π 

Ὠπίς Ῥουῖς Έλα 1π ἴλνο ]ο]ο Τους οβροῖς. Τίς Ῥουδομαὶ 

αὐθηριέος, πηβδίοη, απά ανουῖς, απο ππονο Γα]]γ ἀογο]οροᾶ ἵπ ο 

ἀοίαῖὶ οἳ ἔμο αροβέο]ίο αηὶδείου ἔἶιαπ ἵπ 4ΗΥ οὔλου Ρουβίοι οἱ 

Ώιο Ομτ]κήαν Βοήρίανος. Βροσπ]αίῖτο ]οο]ορίσης, ἴ ἡλλοῖν 

ππσἰαρΗγδίοξ, Ἠανο, {πάσος, Όσσα. πηιοἩ. Ῥουρ]οχοί ἵπ ἐ]οίν 

χογβδίοΏ6 απά ου Μοίδιπ5 προι {ιο απανωγοιις {ουπις οἳ είς 

Ῥ]νίπο ΡΟΓΡΟΠ. 

Λ{Πίον α΄ γοιγ βροοίαὶ απά Ῥτοϊναοϊοά αχηππα οι οἱ ῖς 

Ῥ]ϊν]πο ρουβοπα Ην αλά 115 γνουί, πο Άανο πο] οοηβάσησο {π 

ο νοβι]6 ἠπά]οπίοᾶ πι πο {οἩονίπς αμα]γείς απά Εγπ]ιοδί5 

οὗ Όιο Ομήεάαα. ογασ]ο8, απά οδροοία]Ιγ οἵ {λίς Ῥουῖς; αιά 

Ῥοσσμβο οἱ 16 Ἱπρορίπποο, απά {ο ρυονοπῦ {Ποηιοπῦ αἰ]ασίοις 

απᾶ ο[ογοποσς {0 ἴἶιο θροσίαὶ μοβ]ίοῦς απά απ αιάος Ίπ γγ]ίο]ι 

Ἡο 4Ρβοβτ5, Ίο πόσο {ὲ οχροζ{οπέ, {π ἔἶνο οροπίπα οἳ ὑής Ὥοο]ς 

οἱ Λος αροβίο]ίο, {ο ἴπκο ο ον ε1σα] αιιά {11 νίου; οἱ Ονίς άγά 

Φεγεοπαῖ Ὠιαηϊ[οςα οι οἳ άολουαὴ. νο ηάνο οπς οε]ονα]ι ἵι 
Ἐλο Ῥος5ον οΕ {ο Ἰῤαήου, η ἴἶιο Ῥοΐςοι οἱ {έ]ιο Βομ, οἳ τοογώ 

ἀποσγμαίοι Διιᾷ 1 Όλο ροἵΒοπ οἱ {ο Πο]γ δρίὅ, 

2Ίνευκια ἆλγιον 15 πνε]λουί ιο ἄγοὶς ανγ]οῖο, {ἱιοιρ]ι ἵη τοη- 

ἠοι]πα 1, πο αὖο τοινοἆ {ο 118ο ιο προ ἀοΠβη]έο αγ ίο]ο 

1Η, 11ο γοο ὅὁ, ᾗ, το, 6ΟΙΩΙΙΟΝΙΥ οπ]]οά ἴἱιο ἄτοο]ς αγῄίοῖο, 

ἀιαδ πού Όο σοπ[οιιμάο ην ου ἁοβαϊιίο Ῥησ]ϊδι αγήο]ο, 

ΠἹοιΟ]Υ ἩσσβιΙδο έ]ογ αἲο σασί Ὦγ ἴ]ο 64πΠο ἨάΙπο, Τ]οῖς 

πδορ, η λο νο Ἱαηρααρος, 41ο ὮΥ πο ΠΙςΔΗ6 ρατα]]ο], Ίνο 

απο οοπδ(γαἶπος, Ὦγ ἔμο Ίαννς οἱ {ιο νο ἱαπριαρος, {ο οπΡΙΟοΥ 

ὕμο Ἠησ]Ηβ] απίο]ο {ποᾳασηί]γ, οι 16 {6 ποῦ αφοά 1η το 

Οµρῖμα!; απιά οἱσε οειδα. Ἔαο]ι οπδο πιαδέ ῶο οοηδἰάογος τν 

1ο[6ΥΟΠ6Ο {ο {ιο ροποταὶ ριϊποῖρ]ο5 οἳ οοπιροβίδίοη Ἰν]ίοί οἳ- 

ἰαίη Ἱπ 11ο ἘπσΗςὰ απά ἵπ νο νοοὶς χοεροσἰγο]γ. Ἵψο 

αδαςῇ1γ ἐγαηδ]αίο ὁ Θεος, ΒΙπιΡΙΥ ο, τοῦ ! ιο σοα. οι 1ε 

18, ο Ῥαέ {ον οχσσρίίοηΒ, ὁ Θεος,  έιε οἆ} ἵπ Ἠιο Οπἱρί- 

παὶ, ἵπ Μαξό 11 25, πο οοττοοί] {πηβ]αΐο, 1εῦ’ ἡμων ὁ 

Θεος, ὕ σοά ο 1 απά ποὺ {ιο ἀοά γην 118 8ο ἷπ 

ΠΙΔ1Υ Ῥ]ασος. ΒΟΙΗΟΠΊΠΙ68, Ἰ1ο1γονοῦ, Ίνο ΠΠ Ε]ιο αγσ]ο οπιϊ {ού 

Ῥοΐουο Θεσς. 5 Ἰν ἡαὐς, 2: 95, ἾἸπ {πο Πυςὲ ματς οἳ {ία 

Υ6:5ο, Ίο απο ὁ Θεος, απά νο ααπβ]κίο Ῥγορογ!γ, «1 αι έα 

ἄοά οἱ ΑΌναµαπι ὧο,Ὀ---Όαῦ Ἱπ ἔμο Ἰαέίου οἶπιξο 1γο γο ου» 

εστιν ὁ Θεος, Θεος φεκρων αλλα ζωντω», Πέοτα]1γ, ὅ ιο ἄοᾶ ἶ8 

ποῦ ἄοά οἱ ἀοπᾶ, Ῥαέ οἱ Ηγίπαὸ Ῥιι ῬχοροιΙγ; “ ἄοά 16 πού 

ἐς) ἄοἆ οἳ πο) ἀσμα, Ὀαί οἳ ιο) Ἠγίης2 Ποτο, νο 

ποί οΠΙΥ οπη6 ἔιο ἄ9οοὶς αγ ἰἰο]ο, Ἰν]ιονο 16 {5 ἵπ ἐ]ιο {οχέ, Όαε 

5ΙΡΡΙΥ ἴιο πρβ] αγθο]ο Ίπ {ηχου ρ]ασσΒ, Ίηοτο {Ίογο 18 1ο 

πχο[ο ἵπ ιο οπἱαίπα]. η Μαπῆς 1921 27 απά Τπι]ο 20 : ὅδ, τνο 

βαγο ἴ]ο ρηνα]]6] Ῥάββασοβ, αιιά ἐλο Βηπηο οοπΠδἰτιοΒίοη, Ίο 

πφο οἨ ομἱθδῖοι οἱ 1ο ἄχτοοὶς ατοίἰο, ἵπ ἔλοδο ΡἰασοΒ, ἵ5 

βονοιποά Ὦγ αν Του} ποποταΙ Ρτϊποϊρ]ο οἳ ἔ]ιο ἄγοοὶς ἱπηρυασο, 

ποοοτάίηᾳ {ο Ἰν]ίο]ι νου οπιρ]ογοὰ {1ο ατίῖοἰο βἰπιρίγ {ο ἆἱδ- 

Μπριήδὴ Ὀούνγοση πο ει ρ]οοῦ απά ἴ]ιο ργοζἱοαίο οὗ Ἡ. Βοπίσποο. 

1η ο φαὐ]ίπιο απ αὐθίγποῦ Ιαηριαρο οἵ Ζοἶη]ς Ππέτοᾶποίίοπ 

{ο Η6 (οβρο], Ίνο Ίαγο α βἰπι]]αν οπξο,. «Ἐν αρχῃ, πλοιιξ απ 

αγ ο]ο, Ίνο {αηβ]αίο, ὁ πι μο ῬοσμηϊπσωΣ Ῥις η ἐιο Ἰαξίου 

ρανῦ οὗ 11ο 196 νοι5ο ο {15 οἸαρίου, Ίο Ίιαγο Θεος 1ν ὁ λογος. 

ΤΗΥ ἆο Ίπο τοῦ ὑγαπφ]αΐο, ἵπ ἔλλο ονου οἱ ένο ἀῑοοῖς, παπά αγ, 

6 ἄοᾶ γαρ {πο γγοτά ὃ ---οἶσαν]γ, Ὁσοπαβδο ὁ Άογοες 16 β]ιον {ο 

Ῥο ἴ]ο βυρ]οοῦ οἳ ἴἶιο βοπίσησς, ποὺ οπ]γ ὮΥ {ιο οοπίοχέ, υιιξ 

Ὦγ ἔιο 115ο ος ιο ατεῖο]ο Ῥο[ονο ἆογος, αιιὰ 118 οιπὶδείοπ Ῥοίογο 

Θεος. 1Πὶ ρηποὶρ]ο οἱ οπηρ]ογίπς {ιο (νοοῖς αγοίο οἳ ηος, 

ποοογάίηρ α5 1έ 16 οοὐπθοίοά τΙὐἩ ἐλο εαβ]σοῦ οἳ ργοᾶ]σαίο οί α 

Βοπίσοπος, πρ] Ῥο {ας αίαά αὖἲ ριονέ Ἱοπρί], Ό 16 πγου]ά ὓς 

{ονοίρη {ο ἴλο ρα"ροςο οἱ {Λὶ5 ποίθ {ο οπίου ΊΡομ Εο οχίοπάςᾷ 

π Πο]ά οἱ ο οἵριη, 

Τμὴς πνοτᾶ πνευμα ο0ουτ5 Υοῦ} {οηοπ{]γ ἴπ ὑμο βοπ]ρίνςς, 

απᾶ νι γανίοις αΠωμοίς, Ἴγο ποίο, έλαςο Ίγο οκρτοββῖοπΒ 

πνευμα (ΕρὶτΙ6), το πνευμα (11ο βρῖτε), σνευμα ἁγιον (5Ρὶτ]ῦ 

Ποἱγ), το ἅγιον στνευμα (ο 1οἱΥ βΡΙν16), απιά το σίνευµια το 

ἅγιον (ίἶνο αρλο1 6 ἐἶνο 1οἱγ). Τμοί 5 οοπβἰάου Λ18έ, ἐ]ιο Ιιοβίου, 

49ος {]ιο α5ὸ ΟΥ έ]ιο οπηϊδείοη οἱ ἴ]ο αγἰὶαίο, {η ἐιο ἄτοοῖς, ἆο- 
ἑογπαίπο 6ο Πιοῖ πν]οί]ου 16 19 ἐἶο ἀἰνίπο, ἐαί 15, ο Ιπῃη]έο, 

οἳ α Ππίίο αρνί, αΥ]λήσξι 19 6ροκον οἱ Ίπ Μας 9: 20, ή ἴπο 

βΡἰπἔ (το πνευμα) ἴπιο Μπι. Ἠσο Ίο Ἠάγο ἐ1ο αγί]ο]ο---ιαέ, 

16 ἶ6 α ἀοιποπίαοα] βρἰτ], ἐλαῦ 16 βροϊκοπ ο{. ο οἱδομ]οιο, Ἰπ 

Ματίς 11 10, απᾶ νο αρἰπε (το πνευμα), 1ο 3 ἄογο,) ὧο, 

ΊΠοτο Ίπο Ίανο {ῑο αγἰοῖο, α5 Ὀοΐονο, Ὀό ποῦν 16 πιοπης ἴο 

Ποῖγ Βρϊπε οὐ «' ἴ]ιο ερἰη{ς οἳ ἄοά 3 (το πνευμα του Θεου), 88 

Μα]ιοιν οκρίοβδος Ιέ ὃ: 10. Τι Ἰπκο Ὁ : 50, “Το α ρἰτ]ί 

(πνευμα), ἐπ]κοί] πι ὧὤο, στο ἴμοιο ἵΒ πο απεἶσ]ο, απά 1 18 

α ἁοπιοπίασαϊ βρηῦ. ἴπ οἱ. 24: 97, "Σου 1πά 8οοΠ η βρἰῖί 

(πνευμα), τιᾶ γ. 89, ᾱ βρὶηὃ (πνευμα), Ἠα{] ποῦ Πορι απά 

Ῥοποβ,” ὧο,, πού ἴ]ο Αγο]ο, Ἠιῦ ἴμοἨ, αἱδο, ή ἐ]λοιιέ ὁλθ 

αγβοίο, ὅπο, ὃ : ὅ, ! οἳ πναέου απἆ οἱ νο βρῖϊξ (πνευματος) 1) 
5ο {πομιιοπ{]Υ {πι ἐἶνο ορἰςί]οβ» 38 ἵπ αἱ. ὅ : 2ὔ, “ΤΕ τνο Ίγο ἵπ 

νο δρἰτίὲ (εμευματε), ὶοῦ τ18 αἰσο γγβ]]ς Τη {1ο βρἰη]ῦ (πνευματε))} 



ΑΟΤΘ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΊΤΙΠΡ. ΟΗΛΡ. 1. δ 

ο ΣΙΝά ΙΑΜΗΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

6 Ὅοι ἴΠαΥ ἠιοιοίοτο Υ6υθ| ἡμέρας. 

απΏσις ΤΕΚΤ. 

6 Οἱ μὲν οὖν συνελ- 

ΕΕΥΙΡΕΣΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

Τπογ που Πανίης 6ΟΠΏΘ Ρί0- ϐ 
ΔΝ / . . 

οοπιθ ἰοσθύμαυ, 116γ αθἰκεᾷ οἱ θόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, | ποΐλοι, «Ώείκοά Ἠΐπι, βΩγίΠ, 

ρ Πηής αρτοος απΙέα ἔλο οοπιπαπά {ο “ οοπήπαο 1π ᾖοἵ1δα- 

Ίου 3, 1ή1]κο 24: 49. Βοπιο ἱπίορρτοίοῦς, υΥ{] ένο σοπο/σηΏσΟ 

οἳ Ὄο Ἰποῦίο, σοπβέγιο ο Ῥανἰ]οιρ]ο Βαοδίαπἠγοῖγ, '' Του 

ποιν, πγ]ιο σπππο {ορού]ιοτ ὃ, (ταποπαξίολΙ οποςῃ, Ὀ{ ποί ἵπ 

ποσοταποο τπίῆι ιο αιέ]ιος οἱ {μίς Ῥοοῖς ἵπ ἴλο οπδό 

π]ιάοά {ο. ο ΟΙβπααβοα ᾖπαϊσοίοιδΙΥ τοπιαυίκς ον {016 

Ῥάββαρο, Ίο ἀἰδβοπίήπαρ οπι Ὢο ποιο, 48 αποἰοά Ὦγ 

Ῥνοί, Ηπο]οξί, Οἱ µεν ουν συνελύοντεε! ει που Ἱαυίπρ 
οοηι0 ἰοβοί]ιστ. 

4. Επηρωτω», 1νουα]]ψ 106γο αθ]οίπρ, ἰαπίππιοιπό {ο αρ]ες, 

απά ἵπ πιοβῦ Ἰηδίαποςς, ἵπ ουν Ιάΐοτι, τορτοβεπίοά Ὁγ ακ]ες. 

Μαίΐ, 161 25. ἴομῃ 4140: δι Τι 19: 31, ὧο. 

αραία Ἑρι. 9:20, “Παυαοπ οἳ ἀοᾶ ἔλνοιρμ πο δρ]ν 
(εν πνευματε) 3: απᾶ ἵπ 1 Τ1πι. ἃ : 16, “ Φαβάβος {π νο αρῖτ/ 6 

(εν σπνευµιατε). 3 

Έτοιη έλοςο οἱέπθίοΠς, {6 ἐς οἱοητ, ἐλαῦ {ο τοσ]ς αν]οίο ἆοσς 

ποῦ οἵ 15οΙΏ παοσββατ]γ, Ἱπά]οαίο αΠΥ Μ]πρ 35 0ο {1ο (πδΗ{γ, 

παίπνο, ος ο5εθποο οἳ {]νο ποια γην σνηῤσ]ι 16 βἰαπάς οοπποσἰοᾷ 
Ριιέ ἴἶνοξο ππαβδέ Ὄο πβοσγκἰποᾶ Ποπι οπου 6οµτσςς. ας 

οὔ]ιου αἰάς Ἠσγο πνο Ίπ τοβροοῦ {ο {ο Ιτογά πνευμαξ Ἡοείάσς 

ιο ροποτα] 6οορο οἱ {1ο σοπίοχέ, ἐμογο ατο Ῥοῖ] ορίμιοίς απά 

π{ ρα νο οὐ Ππϊήπρ οἱπῃδοβ. Τ16, ο ἵ αρέγὲέ Ίο Ἠλγο 

πάσα, “ αποῖσοαπ,”. ο απο ϐ ἆσα( Ψονρ ἡ ἀοπιοπίπον) 

“ργι]ιοπίο,} ὥσ.---αἶδο /' ΠοΙγ,ὸ ο ἄοᾶ οἱ Ομτὶσερ ὅ ος 

έμο Τμογά) έοἳ πἀορίίοπ} 6 οἱ Ἠ]5 βοπ,) ὧσ, ὮΥ ιοβο απᾶ 

Βαοῖι Η]κο ἐοδίς, απὰ ποῦ Ὦγ ἔ]ο προ οὗ οπιββίοῦ οἱ {1ο αγέίοο, 

πηπες Ἱνο ἀοίσυταίπο {ο πα γ, ππίητο, ΟΥ ο55οποὀ οἳ ἴλο 

πγευμα, ὰ ΔΏΥ Ρίαοο. Ίο αΡΙο]ο πιαγ οἱ ΠΙΑΥ ποῦ ὃο ἀβοί 

ΙΟ αηΥ οπο ος {]οβο οχργοβδίο"ς. ΤΠ πι] ἀεροπὰ ππροη 

16 Ἱορίσα], λαῦ 16, 165 γπἰαοίἰσα] το]αήοη ἵη ἴλλο ἐλουσ]λύ οἵ 

{πο βροαίκου οὗ νέου, ιο ατ[]ο]ο 15 ἵπ [πο η οοπἰπίγαπσο οἱ 

ογπίας {ο τοπάου Ινστάς, Ίιούογοί ᾳοπθυα], 5ο Ἱπάϊγίάα], αἷς- 

Οποίίνο, οἳ ἀθβπίέθ, α5 {]αῦ {1ογ πιβγ ὢο Πέίοὰ {ο {ουπι ἔἶνο 

βυαρ]οοί οἳ 4 Ῥτοροβ]Μίοα» σπορ ἴδδ Ἱπέγοάιοίίοι ος οπιἱδδίοη 

αν] Ὃο ρονοιποί ὮΥ ἐς ϱοποτα] Ῥποίρία, απᾶ έ1ο 6ηππο πγοτᾶ, 

ἐπονείονο, π( ῬγοσἱβοΙγ ἴἶνο βαπηθ οββοπΜ]α] αἰσπίῃοπίίοπ, γη] 

Ῥο {ουπά νᾗ οἳ τοἰέποιῦ ἔἶιο ατῄοῖο, αοοονάἰηᾳ {ο {ἱ5 ΕΥ1- 
ἰαοίΐσαἱ τε]αίῖοτ 1 {ο σοηἰοχῦ, 

Ἔ]ιο 5ος οἱ {Πο ποτά πνευμα αΏΠυνά αππρ]ο Π]ηςίταἶοπς οἳ 

Ὠής ταΠπρ ρηποὶρ]ο ἵπ ἴλπο ἄτοεῖς ἹάΠπρμαρο. Τὲ πθηηδ, βΟΠΟΓ- 

αἰϊν, αρέτί---ποίνου ἆε[Ωῖίε Ἄου δφρεοἰῄίο ἵτ Ιεκο][---υααἲ, Ὦγ {ιο 

ᾖδο ο{ Βοπο αἠαποί, 16 ΠΙΑΥ Όο τοπάστοᾷ Εο, απᾶ {οι 16 τν]! 

έπ]κο οἳ το]οοῦ {Πδ αγἰ]ο]ο αοοονᾶϊπς {ο ἐ]ιο σοποτα] γα]ο οἱ ένο 

Ἰαηριαρο, ΤΠΗΙΙΒ πνευμα Ώσοοπιοα «Ἰοβπίέο, Όδοπακο βροοίβο, ΒΥ 

Ώνο αά]απποῦ ἅγιον. "ο αἀ]οοίνο βραοϊῃος τυλαί δρῖνέἡ απᾶ, 

πᾗοπ Ρἱασθᾷ αἴίος {νο ποιπ, βίππάς {π {πο το]αίίοη οἳ έλο 

ἨΠοῦνονν βοπΜΐνο, απά οχογίθ, α1οπῃ η] 185 αα[έγίηρ εοπες, 
316ο α Ππή πό απἆ ἠπάἰν]άπα]σίηρ ἹπΠασπσοο 1ΡοΠ {Πο πουΠ, 

Ἡμογο[ονο Ίνο Ππᾶ πνευμα, Ἀλοπ Βιοοροᾶοά Ὁγ ἁγιον, πῖ- 

{ονΏ]γ νὰ γοπέ ἐο ατοῖο; οὐ ΔΙΙΥΑΥΡ πποδέ Εροσοϊβο απά 

ἀεβπίίο, Ἴμοτο 16 πο γοοτη {ου ταϊκέλκο.. ας (ωικο 9: 56, 

206) 16 18 εαϊᾶ οἳ βΙπιθοη, ἐἶαῦ {ο Ἠοίγ ρίτίξ ἵνα προη. Ἰάπι, 

Ἠοτο {ὲ {β πνευμα ἅγιον, Ὑγ(λοιὲ ἐἶλο αγ ἰοῖο. Τοῦ ἵπ {ο ποχέ 

Χ Τα ποσο οπἱομ] ποίος, ἐἶιο οοπΊπιοη γογβίοα ἰ5 αἀορίος, 
{ΟΥ οοηγεπίοπσθ οἱ τοίογεποο αἰτωρίν, 

νουρο, ἵπ παντα (ίπρ Όλο ο[[οοί οὗ ἐπίς αρίη]έ, Τὲ 15 ααἰᾶ, «Τὲ γνας 

χογοβ]οά {ο πι ὮΥ πο Ποἱγ δρίής) ἆσ, (απο του πενευµατος 
του ἁγιου), πει ἶνο ατί]οίἰο Ὀοίοτο Ὀοίλ πνευμα απά ἅγιον, 

οἰοαι]} Όοσπιιδο ος ἐ]ο το]πίίον Ἰγμὶολ ἐς βοοοπᾶ ἠπέγοάιοίίοπ 

οἱ εἶο γνογᾶ Βιιδίαίης {ο ἐῑιο ευ)]οοῦ, 15 αἰτοαςγ ἱπίτοάιισοᾶ ἴπ 

σίνευμα ἅγιον. 11ο ατθίο]ο ἆοοε τοῦ Ιπίχοάισο ἔλο ἶᾷσα οἱ ἆθ- 
Πηἱΐοποςς, ος ἐποινάαΠΙ6γ, Όαῦ δἱτηρ]Υγ ἀσπιοηβίταϊος {ο σινευ- 

µια Ἱπ ο βοσοπᾶ ρίασο, 18 {ο πνευμα, πἰτοαάΥ παπιοά, σΥ]λήο] 

Ίνα ποῦ αἰπιρ]ν α ρίῖέ ὑπὸ ο ρατΗουίαι, ἐπ {18 ια Που 

Φρήγέ. 8ο ἵπ ο ποχύ νοίβο (27), ἐλο οοηποσίίοπ οἱ ἐλουρῃ]ιό 

Ῥοίηρ ποὺ οἰσατ]γ απάἀ οἸοβε]γ οδίαυ]ρ]ιοᾶ, έμλο εροοϊῆο αά]αποῦ 

ἁγιον ἵ6 ἀνορί, 45 πο ἰοπσον ποσςςββαΥΥ, απά τὸ Ἠπγο ΕΙπΠΙΡΙΥ 

τῳ πνευµατε, [ιο αγ, ναί ἶς, 1ο αρἰσῖς αἰτοπᾶγ τοίοττοᾶ {ο, 

Κποιπ {ο Ῥο ἴο 1οἱγ Βρὶγ6, τοῦ Ὦγ (Πο αγβσ]ο εἰπιρ]γ, υαῦ 

ὮΥ πα ῦ {ο νήσο] ιο αγ ]οἷο γο[οσβ, {ο ΥΥ]έ, {1ο πνευμα ἁγιον, 

Βτβῦ πποπ ή οπος. 

Βο {9 Ποπι ο αγίοἰο Ἱοίης ποσρβδαῦΥ {ο βίνο ἀο[πίέσποδε 

ου ἱπάϊνἱάμαΠίγ {ο πνευμα ἁγιον, ἐί ἵς ἐς νετη ἁσ[πιια απὀ 
ὑιαλυϊζιιαῖ ολανασίεν ἐιαὶ επαδίο 1 {ο δίαπᾶ αοΐ(ιομέ [ιο αγιἰ- 

οἷα. Τὲ 15 α ϱίοαί τηὶδία]κο {0 ΒΙΡΡΟΣΟ {λμαῦ ᾳνευμα ἅγιον 18 ΠΠ 

αὐκίγασί ου. Πνευμα 3ΙΟΠΟ ΙΠΑΥ Ὦο αβδοᾷ 45 απ αὈδίιποῦ 

ποια, Ὀαἱ βαχο]γ πού τν Εν Όλο οσα ίπς απᾶ βροοἰῆο αὔ]αποί 

ἅγιον, 

Ίμο Ον ἀδροπδαίίοἨ, Ῥοΐπρ α ἀδροηβαίίοι οἱ, οἱ 

ΕπνουρἩ Όιο Ἠο]γ Βρἰπϊ, Ἡο 16 ἵη {ιο γοΥ ὑορίηπίηρ οἳ ἔἶο 

Κπράοπι, αξ {6 8 ζουπια]1γ δοῦ πρ οἩ ἴλο ἆαγ οἳ Ῥοπίοσοςί, 

πηοβῦ αρροβίἑοΙγ 5οὺ {οἱ ἵπ Πΐς Ιπάἰνίάπα], Ῥουξοπαί, απᾶ εΡρο- 

οἶῇο ομάτασίοῦ 48 πνευμα ἅγιον» ποῦ απ ΙπΏπσπορ Οξ ΒΟΠΊΟ- 

ἠλλπο οἶδο, απ. ο[ξοί οἨ ργοῦιιοῦ οἳ 6οΠ19 Βπροτίου ππἰσορθάσοπὕ 

1159, Ῥ6 ο οοπουιγήης απ ϱοἱ[ ποίῖηρ Ρου5οπα] ἀϊγίπο αροηῦ, 

ἵπ οοπβυπηαἶης απά οοιηρ]οθίαρ {ιο Ὑγοχῖς οὗ τοζοπηρίίοι, 

Ἰλοτοίοτο οἱς Βαγίουι βαἰά ἵπ Πΐς {γουνο]]} ἀΐδσοατεα (πο, 

14 1 20), Οιδί ἔἶνο Ῥαΐλου γγου]ά 5οπά {π. 14, ἐμο Βοπ)5, Ἠβχης 

ἡἨιο αἀγοσαία,” ἐιο Ἠοίγ Βρε, γιο θπου]ά {ομοῖι ἔποιη,” ὧο, 

16 {6 Ίνουο το πνευμα το ἅγιο», απᾶ ἵπ είς Βτεῖ οἨπρίου οἳ Λος 

οτοτγ ἐλίπα 15 {π Ροτίοοῦ Ἱκασρίπρ σεν είς ἁῑγίπο ἀἰδι σα νο 
οἳ ἐἶο ραρίβ αθείρπος {ο {ο Βοπ απᾶ {1ο Βρἰπέ τοεροοίἰγοὶγ, 

ἵη ἐλο βα]γαίοη οἱ ΠΙΔΗ. ΤΠ πο Ἠναῦ γοιςο ο οοητηνης- 

πηοηῖς ϱἶγοῃ ο ἴλο πΡΟοβΒΙΙΟ6 Άτο τοίοτγοά {ο {Πὶ5 Ργοπιϊκοᾷ 

(πνευμα ἁγιον) Ποἱγ Βρϊηξ, ὃ παρακλητος. 1πΠ ἴλο 411 νο1βο, 

Ώλο πα )αΤἴγο τορτοβοηίδ {ια Βανίοις α6 οοπιηαπάἶπρ ἔλοπη {ο 

{ατιγ αὖ ζογηδα]οια 11] ἡἱς ργοπιίβο οἳ {ο Εαΐμετ ε]ου]ά ο 

Γ]ῃ]]οἲ---ἰάοπεϊγίηρ Τὲ γη ιο Ὀαρίίσπι ἵπ νο Ἠοίγ βρἰσίε 

(πνευμα ἁγιον)ν-- πο πα Ὄοοι ρτοπικοᾶ Ὦγ ἆοἶ, ἐῑλο 
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Μίμη, αγίης, 1οχᾶ, νν]ὁ ἔμοι αξ| Κύριε, εἰ ἐν τῷ ̓ χρόνῳ τούτῳ |Τιοχᾷ, ἀοσὲ ἔλοι αὖ ἐπί ἔἴπιε 
ἐς {πιο τοςύοχο αραῖπ ᾖ]θ Ιῑπσ- 3 / 

ἀποκαθιστάνεις 
ὅἆσπι {ο ]ετασὶ 7 

τὴν. βασιλείαν |τοείοτο ἔο Ιήπρᾶοπι ἔο 1510] 1 

7 Απᾶ ο πα] υπίο ἔποπι, Π τῷ ᾿]σραήλ: Τ Ἠΐπε δὲ πρὸς] Απᾶ ο εαῖᾷ ἐο ἔλοια, 14 18 πού Τ 

Ῥαρώςί; απᾶ Ἱη [ο Βὲ]ι γουβο, ἴπ τδρΙΥ {ο ἐ]ιοίν ᾳαθββίοπ8 ο0Π- 
οουπῖπρ {1ο τοείοταοη οἱ {λλο Ἱάπράοια {ο Ἰδγαοὶ (Υ. ϐ), πο 

ζο]]ς {]οτα, ὕ ου εἶπα]] γοσοίγο Ῥοιοι, αξίοι {ἐἰιαί ἴιο Ἠοῖν 

Βρήτί (του ἅγιου σενευµιατος) 8ΠαΙ1 Ίαγο οοπιθ αροΏ {λλοπι ὧο. 

Ίετο ΊΊογο σ8Ἡ Ῥο ΠΟ πηκία]ο. Τ]ο το πνευμα το ἁἅγιον--- 

Ρτοπιϊβοά Ίπ ὅπο, (14: 20)---Ίδ ἐ1δ πνευμα ἁἅγιον, ἵπ Ἰ]ίο]ι 

έπο Ἠατρίπσου Ῥτοπηίςοά, {1ου εἱιοιλά Το πππηδγβος, ιο δαπηο 

πνευμα ἅγιον, {ο Υπο] ἴἶλο βαγίοις Ὀἱά ἴἶοι {ο {αττγ αξ 

ήογαβα]οτη, απά {πο το ἅγιον πνευμα, ΝὶοὮ Ίν8 {ο οὐπιθ προη 

ὕμοπι, Ἱπ οτᾶογ {ο οπάιο ἔλθπι αν] Ῥούνος, ὧσ, α5 {ουπᾶ ἵη 

. δ. πο Ιάσπμίγ οἳ πο εαυ]αοῦ Ἰπάϊομιοᾶ ὮΥ ἐῑο ΒοΤοΓΑ] 

οκΡΥΟΒΕΙΟΠΕ πνευμα ἅγιον, το πνευµια το ἅγιον, ἈΏᾶ το ἅγιον 

πνευμα, οἈπποῦ Ὦο ἀοιρίοί, Το ποβο πο ἐλ]π]ς ἐ]λαῦ ἐῑο 

1ά6α οἱ 1ο Ῥογβοπα]{έγ οἳ ἐμο Βρἰγὲ ΊταῬ ποί «ῑπιποι]γ Ἠοιᾶ 

Ὦγ ὧιο ἆσπνδ, απᾶ π]ο γοί σοπίρηᾶ ἡιαί ἐμίς ἱάοα ἶ6 οπΙγ 

Ῥτομοι]γ απά Επ]Ιψ οοπυογοᾶ ὮΥ ἴἨο οκργοβείοη το 'τνευμα το 

ἁγιον, Ίδ ταγ ὃο βαρροκίοᾷ, ἐιαῦ Ίπ {ο ομ]γ Ῥίασος ({ωγθυ ἴν 

911), σουο ο οχρτεβεδίοι " Εοἰή γγε οσοαγς ἵπ {ιο 

Βορίααρίηξ, 0146 αταπροπησπ{έ οἱ ἴ]ιο αγῃο]ο αγ] ο ποπ 

απά αάσοίίτο 15 απὶζοτπι]Υ οπιρ]ογοά. Τ]ο βη1πθ ΓουΠὶ ἵς 15ο 

πεοᾷ ὮΥ Ῥοΐου (πι Λος 1: 16), {ο ἀοθίσπαίο ο Βρ]ε]{, ΡΥοΡ]ιο- 

ΒΤΊης ὮΥ ἴμο πιουέ] οἳ Ῥανίᾶ, 

Α5 1ο {μα πβο οϐ ένο ἀαβηίέο Ἰηρ]ίς]ι αγ Είο]ο, λε, αἱ νναγς 

Ῥοίοτο Ηο]ν Ερίτί, 1ὲ 16 {ουπᾷ ποσσβδατγ ἵπ ἐμο {ποῦ, {μα Ίνο 

χοοορηίπο ἐμο Βρὶτί 5 αροποΥ α1γαγΒ ἴπ το]αίίοπ {ο ἐιο Ιπαί]ιε, 

Απᾶ {ο ἐλό οι. ο πι απᾶ ἆο βοπιοίπιες ϱαγ “Τήλου, 

Βοπ, απἆ Ἠο]γ Βρἰτι Ῥας θἨίς ταίπου ἐο απί(γ έναν {ο ἀἱδ- 

ΏπσιίςἩ, Ἴψαυο ἔπονο βοηἱρύιτη]. υονταπὲ {ου αἀάνοβδίης έἐ]ο 

Ἠο]γ Βρίπὁ ἀϊνθοί]γ, α5 16 Βοπηθίήπιορ ἆοπο, πο υπου]ά οπιἰ6 {ο 

Ἑπρ]θ]ι ατσ]ο, 

Ἅδατι,---εν Ἔνευματι Άγιῳ. Ἴλθδο Ὀδρίθηιϐ, οἱ ΊπΙπΙοί- 

Βἱ0Π6, το Αβροκεη οἱ Ὦγ Μα, ὃτ 11: Ματς 1: 8: Ἰωκο 
8116: ὅπο, 11 ὃδι απᾶ 1 Όου, 131 15. Τη αἲΙ ἔλοβο Ῥ]ασθς 

ἴ]ιο ΡδροβῖΜοη εν 8 οχρτοβεοά ού] Ῥοΐουο ἆδατι απᾶ -τνευ- 

κατι οχοορί Όλπας ἵπ Ἰμαίο, πποτο εν 18 οπἴθᾶ, 45 ἵπ {5 

0356, Ώο[οιο ὅδατι. Τ1ο Ἱπβοτίίοι ος οπβδίοη, {Πετοίοτο, οἳ 

ἴπο Ῥτεροδἰέίοη ἆοοῦ ποῦ α]έου έλμο οοπς{γασί]οι οὗ ἐῑλο 58ο: 

ἵπ οἱίπος σπεθ, ἐλο που 16 {ο «αίένε οἳ {ἶιο πηπΏποτ, ος {1θ 
πα ἵπ πλ]ο], ος α{ιευ πνλίολ, οὐ ἐς Ρίασο οἳ πιθίαπι ἵπ 

πο], νο αοὐίοη 15 Ῥοτίογπιοά, ἘῬοῦ] ἐλο ρυεροβϊεῖοα εν απᾶ 

μα «αίζος οἈδο-ρπάϊπρ Ἰπαϊοαίο ἐ]ιο Εππο ῬήπιατΥ «ουρ]ῇ, 

έλαί οῇ το]αίίγθ Ῥ]ασο. {ο Βαπβοέ Ἠπα απ “Ἱπρ]εποηίίγο 

ου ἠπβέγαπιοπία] ας  ἀπήνο απᾶ ῃ “]οσαῇνο} σᾳ8ο, εἰ] οἳ 

πνπίσἩ 49 οκριοββοᾶ, ἵη ἐῑλο τοσῖς, Ὦγ ἐ]ιο οπε, ᾖαίΐυε. Ὥαε 

ἴπο ρϊπιθὴγ απ ἁΙσάποίνο Ἱππρονί οἳ αἲ] ἐμθβο ἵ5  ἱοοσίέωςι» 

Τ48 18 αἶδο {16 ἱπιρουί οἱ Ίο Ῥτοροείέίο εν, απᾶ, {ογοίογο, 

πο Ἠπά {μθ σας-εμάϊηρ οἳ {ο ἀαΐΐγο, δοτηοἑἶπιος ΙΥΝ, απᾶ 

Βοπηοίίπιθβ νέου ῖ, {1ο Ἠτοροβίίίοη, Ίπ ρτβοϊβρῖγ {16 βΑΠιΟ οοἱ- 

Ὡροβίοη, απᾶ ἵπ ἴμθ Β4ΊΠΟ 60Π50. ΤΠΙΒ {β βο οοπιπιοῦ α ΠῬογίγ 

οἳ ἔ]ιο ἄτεο]ς Ιαπριαρο, ἐλαί νο ποθᾶ πού ἡ]ιδίτηίο 15 ὃν οίμου 

εχΑπηρΙ68. Α8 ὅδατι ΒΙΦΠΔΒ {ο πο ἠππιρτδίοα Ὦγ «ομπ, ΕΟ 
Ῥτοσἱεοίγ ἄοοῦ ε» πνευµατι Βἰλιᾶ Το πο ἹπιπιοτεῖοἨ Ὦγ Ο]γῖβῦ, 

Ίο το]αίῖοη, {π Ῥοἱ] οᾶδθξδ, ἵς οχργοβδεοᾷ Ὦγ {ο ἆαίένε ος 

ἰοσαίέυε σ8δδ, απά ἵς οἰθατ]γ ἐαῦ οἱ τολεγὲ οἳ ἵπ το]λε]ν ἴπο 
αοέίοη Ίνας Ρροτ[ογπιθᾶ, 16 ϱμοα]ά Όο ποίθά Ὦγ ἴποξο Ἡλο 

Εροπὶς οἳ [6 οοπηθο(ίοἩ, 46 ἴλο ἀαίυε ϱ {πδίγωπιεπί, ἐναῦ 

Ψή]ςέ {1ο ποπί(ὖνο 16 {νο ήεπες-οᾶδο, απᾶ ἴ1ο αοοαδαἰ]γο Ίλιο 

το]ήίλσγ-σπεθ, ἐῑλο ἀπίίγο {6 Εἰπὶοί]γ απᾶά ριοροτῖγ ένο αυ]ιεγό- 

186, απᾶ ο.π οπΙΥ Ῥο Ἠδοά {ο εχρίοες ἐποιγιπιεπίαΠῃ 1π ἃ 

βἰγίοί]γ ραβδίνο β6Π50, Τό 15 ποῦ ΡΤΟΡΘΤΙΥ εππρΙογοᾷ {ο αχρίσββ 

οοπουγγθπῖ αοΐίοη Οἱ ο0-8β6ΠΟΥ. ἼἜλο αοίίοη ἵπ {18 οη5ο {58 

οκρτοββθᾶ Ὦγ 'Τιπνεγθε,” λο αβθπΏς Ίποτο {οἨῃ παπά Ολτ]εῖ, 

ένο το] ]εν οἱ οὐ]εοὶ ὕμιας, ἴποβθ πἀάτοββεά, απιᾶ {1ο Ῥ]ασθ--- 

ας ἵπ πυἨίσα, 1η {1ο αοὔίοι οἱ {οη, ὑδατε, ἴπ ραίετ, παιᾶ η 
ἔμο αοἰίου οὗ ΟΗ5ἱ6έ, εν 1ζνευμιατι γιῳ, ἴη ἴ]ια Ἠοῖι δρίγἱὸ. 

Ίμετο αγο Πνθ ἀῑείϊποῦ οοηοορίΊοΠ5 οϐ {μο Ἠο]γ Βρὶσιὺ {η ἐλο 

Ἠοἱγ Βοτἱρίατοβ. ]ιο ἤτεί {5 Ὠῖδ παίωγε, πα] Ὠ]νίπο; {πο βεοοπᾶ, 

86 ῥέγδοπ, ἀἰσήποῦ ἄνοπι ἐλλαῦ οἳ {πο Ἐπίλορ απά ἔιο Βοπ; ἐἶνο 
τά, Π5 οᾖίσο οἱ ἹΙαπηπαίου απά δαποἰῆθς; ἐπ {ουσία ]8 

πβιεπος, λα ΠΠ, Ἠΐ 10ο] ρεου]ατ]γ ἀενο]οροιὶ ἵπ ογοαί]οἩ, 

Ρνον]άεπος, απά τοάσπιρίοἨ, 

1. Τα ουεαΜίοπ νο "πιογοά αροπ ἐἶο {που οἱ ύπο πα{εβ/) Ἱπι- 

Ρτορπα {ης ἔοια γεν Π{ο-ρ]γίηρ ροπ/ες; ἄθῃ, 1:60. 5 ΒΥ ήε 

ΒρὶνΙ6 Ἡθ Ίμας ραυπίἰςλοά ὑλο Ἠθαυοης 1 ὅ μῖς Ἠαπά Πας {οὐππεά 

ἔο ογοο]οᾷ βογροπέ; 3 ο τα ]Υ ΊναΥ; ᾖοῦ 90: 15. Το 

Βρὶπί{έ οἳ ἄοά ηα5 πηπᾶο πηο, ἆοῦ 98 :4, Ὁ 11ο Βρίηὁ ϱαγο ἐῑο 

ΑΡΟΒΕΙ68 αἰίοναησο Λος : 4. 

9, Ἱη Ρτογἱάρπσο, αΠπαα]γ 1οηογγίπρ {πο Ἴπσο οἳ 1ο θατί]. 

4 μοι βοπάοςδε {ου ἐν Ερίν6, απᾶ οι τοπαυγθΒί ὑ]ο {ισο 

οἳ Όνο οατλ.). Ῥεα]αι 104 : 50. γ ο Ἠοιγ Βρϊπέ {ο 
Ἠαπιαπίϐγ οἱ ἆθδις ὑωο ΜοβρίαΏ τας οτοσίοᾷ οαῦ οἳ ἴμο Ῥου5οῦ 

οἱ ἴἶιο Ὑ]νρίη ατγ. Ίο Ἠο]γ Βρὶνϊὃ (Ίἴνευμα Άγιον) β]να]ὶ 

σοτηο Ἡροη {μθθ, Πμπ]κο 1: 36. ΊΤΠογοίοτο Εἶιο πναβ {ουπά υπ] 
οΏ]ά Ὁγ {μο Πο] Βρίηέ, Μαίλοιν 1:18. Ἠθπορ ιο Οηδίαπ 

οπαγοἩ. σοπαπιοποοᾶ ὉΥ {ιο ἀῑγεοί οπᾶ βροοῖαὶ {πΠπθποο, οἵ 

ογοπ{ίγο Ῥοψοι, οἱ νο Ἠοίγ Βρίη{, Αοΐς 2. πο Ῥαίιον 5οηῦ 
6 Όοι Ἱπέο ἐἶο πγοτ]ά; 6 Βου ρτοπιὶβοᾷ {ο βοπἀ, απά ἀῑά 

βοπᾶ, ον] ἔλλο σοπουτοποθ οἱ μἱ5 Ἐπί]ιος, ἐμο Ποἱγ Βρίπέ; απ, 

Ώγ Πίς βἰί6 γοιο]δα[οᾷ {ο ο αροβί]68, μου ἠπαύδαίεά {ο 

Ομηίδίηα ο,ανοῖ, Ολὶςς πωγεί]οα] Ῥοᾶγ, ο υἨὶος ο ἶ5 ἐμο 

Ηπίαᾳρ, αοξίτο, απᾶ οβλοίοωί Βρϊής, 
8. 1π τοάσπηρίίομ, Ἡο {5 ἴ]ιο βαποίβοτ, απά οοπι{οτέοτ, οἳ αᾱ- 

γοσαίο, οἱ ἔμο οἶαίπις οἳ Μοείη, αοδάϊηρ αρτοαᾶ οορἰοιΒῖγ, 

ἐλο Ίογο οἱ ἀοά ἵπ ἴἶο Ἠοαστὶ οὗ Ἠΐς Ῥοορίθ; ππα]ίπρ ἱπίετ- 

ορβείοης Του 5 π ϱτοπηῖπρς ἱποκριοβεϊυ]ο, π]ιίο, οπΙγ ο 

Εἶναί βοατοΏαβ {ιο πολτό οσα {πέθιρτοῦ. 
Βα6] αἴθ {19 ουαπρο]ίοα] ἀογε]ορπιεπί5 οἳ ἐ1ο χοπιβζἰα] ἆῑς- 

ῬομβαΜίοῦ, αἲὶ {ουπᾶ Ίπ ἔμο Ὀήγίπο 68βοπΠ6Θ απά ΡΟΙΡΟΠΑΙ{10Β. 
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κΙνα ΤΑΜΗΒ) ΥΠΡΗΘΡΙΟΝ. 

ἱ8 ποῦ {οχ γοι ο πουν {πο 611θΒ 
οἵ ἴλμο β888οπ8 υλίο]ι ἴλο Ἐαἴ]ου 
Μαζᾗ ρα η Ἠ16 ΟΥ Ῥον6Ρ. 

6 Ῥιαό ο οΏα]] τασθῖγθ ΡΟΥΥΘΥ 
ο{ζου ἐλαῦ πο Ἠοίν ορῦ 15 
6οπ1θ προἩ γοα: απά 79 αμα]] Ῥ 
ΥΙπΘ8868 απζο 1Π6, Ῥοῦ] ἵπ ἆθ-[« 

χαβ816ΙΠ, απᾶ 1η α]] ααάσα, απά 1η 

Βαιπαρία, απἆ απ{ο ἴλπο αὐθενηιὸβύ 

ρατῦ οἳ ἴ]16 οαχζἩ. 
9 Απά πΊιοα Ἡθ Ἰιαά βροϊθι 

ἴἼνοφο ἐήπσς, υλ]]ο {16Υ Ὀαιιοιά, 
ο Ίνα ἰαίκθι πρ απᾶ α. οἸοιά 
γουεἰγεά μπα οὐ οἱ ἐμαίν βἱρ]ῦ. 

10 Απά πο 1Π6Υ Ἰοοκοᾶ 
Εἰθαά{ακῦ]γ ουγατά Ἠθ8νθΠ 85 Ίθ 
νγεηῦ πρ, Ὀε]ο]ά, ὄννο π16ι δὐοοᾶ 

ΡΥ ἔ]ιεπι Ίπ. ὪΥπ]ζθ αρραχα!; 
11. Ὁ)ΠΙοΙ αἱβο βαίᾷ, Χο πιει 

οἱ ἄπ]]6ε, νγ βίαπά ο ρα τπς 
πρ Ιπίο Ίθεαγοι ) {]β Β4Π1θ ἆθ- 
βας υλήοἩ 15 ὕοκοι αρ Ποια γοι 
1Ω{0 λθαγοθη, 5811 8ο σοΙηδ 1 ]κο 

ΠΙΒΏἨΘΙ 88 9 1.Υθ 8661 ΠΠ 6ο 
ἴπζο πθανεῃ. 

19 Τ]θυ τεαπεᾶᾷ π6γ απίο 
2 6Υ1βαἱ6Ια, {οτι δἱ1ο πιο ηῦ οα]]οᾶ 

απΕτΙς ΤΕΧΤ. 

᾽ Ν » ε ” 3 . 

αυτους; Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι 
/ 

χρὀνους πα καιροὺς οὓς ὁ ἀ]ατὴρ 

ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. ὃ ἀλλὰ 
/ / 2 

λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος 
τοῦ Αγίου ΙΠνεύματος ἐφ' ὑμᾶς, 
καὶ ἔσεσθέ µοι μάρτυρες ἔν τε 
“Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ 
. 4 κ ν ΔΝ ) Πουδαίᾳ καὶ Σαμαρεὶᾳ καὶ ἕως 

/ - ο - 

ἐσχάτου τῆς γῆς. Ὁ «Καὶ ταῦτα 
. Δ / 5 εἰ / 

εἰπὼν, βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρδη, 
8 / 9 / 3 ε] Ν 

καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτον ἀπὸ 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ 
ὧς ἀτενίξοντες ἦσαν εἰ, τὸν 
οὐρανὸν, πορευοµένου αὐτοῦ, καὶ 

Ν / 
ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν 

» ο. 5 3 αν 11 ὃἃ Ν 
αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, ''' οἳ καὶ 

ο / α 
εἶπον, ᾿.4νδρες ΙΓΓαλιλαῖοι, τί 

/ / Ν 

ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν 
’ ω . 

οὐρανὸν ; οὗτος ὁ ᾿]Ιησοῦς ὁ 
” Ν 

ἀναληφθεὶς ἀφ ὑμῶν εἰ τὸν 
Ν ο / ΔΝ 

οὐρανὸν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν 
4 ΄ Ν 

τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευ- 
/ ... » / 19 στ) 
ὀµενον εἰς τον οὐρανον. 'Ι''Ίοτε 
ε / .ς Ν 5. ΔΝ 
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἆπο 
“/ / - 
ὅρους τοῦ καλουμένου Ἠλαιώνος, 

ΒΗΥΙΡΕΌ ΥΕΗΒΡΙΟΝ. 

{οχ γοι ο ΚποΙ” πιθβ οἳ "00- 
6Δ8ἱΟΏ8, ὙΨΠΙοἩ πο Ἐαΐμες 
μ88 1θ86υγεά {οΥ 118 ο” "4ἱδ- 
Ῥοβα]. Βαῦ γοι επα]] τεοεῖνθ 
ερούετ, θἱΐοι λαῦ {πο Ἠοιγ 
Μρ]τὃ 18 σοπιθ προα γοι: απά 
7ου εΏδ]] Ῥο νγὔπθββες {ΟΥ "Πιο, 
Ρρούῦμ 1π ἆογαδαίοτι, απᾶ 1η 51] 

ζΓαάρα, απᾶ ἵπ ΦαχηστΊ8, απᾶ το 

πιο, αὐίοιπιοεύ Ῥατίς οἱ {ο 
θανίἩ. 

Απά πει Ἡθ Ἰαᾶ βροκατπ 
}]{μ6βο {Ἠ11ρβ, Ὑγή]6 416Υ Ῥο- 

Ἰθ]ᾶ, 116 ντα ἐαίκοη "αρ, αηά α 

ο]οιά 1οσσϊνοά Ι]πι οα{ οἱ ἐπαῖν 
ἰσηύ. Απά νἨῖ]α πεγ νο 
βαΐπρ "Ιπύο ο Ἠθαγθη 38 
Μο υγεπῦ 4), Ὀε]ο]ά, ἐνγο Π1θΠ 
Βἴοοᾶ Ὦγ παπι ἵπ ο α- 
Ραχθῖς Ίο αἶδο εαἱἀζ, (α1116- 
818, ΝΏΥ εἰαπά οι ραζῖπς 
1πΐο μο Ἡδανεπ] ΤΠΙ8 βαπωθ 
1θείθ, ὪΠο 18 ἴδκοι Ποπι 
γοι 1πῦο 616 Ἠθαγθεη, βἩο]1. 8ο 
60Π16, 1π 1κο ΙΗΠΗΠΟΥ, 48 Ύοι 
πανο 8θ66π ΠΠ ροῖπρ Ἱπῖο 
{πο Ἰεαγοη. που ἴΠεΥγ τθ- 
ἐυτηοα 1π{ο 16111δ4]θπα, {ΓοΠ1 
παουπύ σα]]οά τ0Ηγεῦ, Ποια 

9 

[μι 0 

5 Χρονουε ᾗ Καιρουε, ' ᾖἼπιος ο Ο00ΗΒΙΟΠΒ 2, 
οἳ ὧπῃο, ος 1θ οχαοί 11ης 3, ἨΓακεβο]ᾶ. 

. Εύετο εν τῇ εδιᾳ εξουσιᾳ; 

οσοι. ΥοΓ,2 “ πρροϊπἰοά η 8 οἵΏ 

[η] Η η αἱ ραῦ ἵπ Ἠϊρ οἵη Ῥοψειὸ, 

παὐλουγ 3. 

ἔε Τ]ο 6Θ64ΡΟΠΒ 

γπιοῦ, 

Τποξο; ου 

πύπθββθς ππὶρ]ιὲ ἆαροβο αρπδὲ τπο, απᾶ πούῦ ὃο  πἰίποββοβ 
1 ἰπογοίοτο, α ῥγἱογὲ, ρυοἴοτ {ο Ιαξΐέο {ο ἴμο {οτπος 

----λθ ἠεέ 00 Όλο οπιεπώαἰέο. 

Σ Ίγας ἔα]κοη αρ, επηρῦη, πού ανεληφθη, Υ. 9, ἰπᾶίοαΗπρ 
ουος Πέθνα], πο ποῦ 1η ο οΟΠΙΤΠΟΠ ΟΙΙΓΤΟΠΟΥ οἳ οατ Ῥτοβοπέ 
Ἱαηρααρο. οι τΣΥ Ῥίασο α πηαίέοτ ἵπ ἐλοῖς οὗ π Παπ ής---ἶπ 

ὑμοίρ οσπ ἀἱβροβθ]. «Απά ὮΥ α νου οοπιποα ριτο, νο Ερονὶς 

οἳ 6 τεπογγοᾶ απ]ρ]ίς, ντο νου βε]άοπι φιέ, ας π]ίο] πο 

Ῥοββθβθ, ἵπ ους οἵηΏ Ἠαπάβ. Τό ἶς, ἐἱλουρίοτο, α Πραταίτο οκ- 

Ῥτοβδίοα, ἑππίρηουπό {ο---γοβογγίης οὗ Ῥ]αοϊπρ ἵπ οπϱ”5 ΟΠ 

ἀἱδροπβαίίοα οἳ ἀϊβρομα]. 1ὲ {, πᾷσος, εξουσια, 'ποχαί ῬοψοΣ, 

ου απθοή{σ οὗ ἀἱδροπβαζίοι---αξ οπο”5 οἵγΏ 4ἱβδροςα]. 

:υναμι», ποῦ Ἠ6τθ εβουσια, πιοταὶ ροφευ οἱ ααὐ]λοτί(γ, 

ἰπάϊοπί]γο οἱ ο Ροποτβ οὗ {μθ ΟἨτίδίίηπ αρο---έ1ο υοτ]ά 

ὕιαῦ πνας {ο οοπιθ3. ΤΗθτ0 πγα8 ποῦ οΠΊΥ εἔουσια, ααἰλοτί{γ--- 

ος πιοναῖ ρού/ου---Ραΐ 4ἶ5ο δυναμµις, Ἰπύε]]οσίααΙ Βἰτοπσί] απά 

τη]τηου]οας Ῥοπγος---οα ια] {ο ἐλοῖτ ἆπγ οπᾶ τγοχς, 

3 Που, {00 µοε, ἶς εαδεΗἰἐα{οῦ ὮΥ ἴ]ιο ααἰ]οτίςγ οἳ Ταοἵναικαα 

παπά ΤΠςολοπᾶοτί (αροτενἰαἰθᾶ Ὥπ., ΤΕ). Τμο ἄϊβοτοποο Ῥούνγεθη 

παν πήίηθεςες 7 απά « τίέπεβερα [ος ταθ 16 σοπεἰἀοταρίο, ΔΙγ 

ἴιο οοπιπαθπσθιηοπέ, πού ἔλο σοπιρ]θίίοῃ οἳ ΠΗΐΒ αβοοπίέ. ο, 

Ἡ 4ΡβοαΙΒ [Τοπ {πο {ογπιπο]οβγ Ώστο δπιρ]ογεᾷ, ρταάπαΙΙγ 

απᾶ πἩ ριοαῦ ἀἱρπίόγ, αβοεπἀθᾶ, ποῦ α5 α Παρ] οἱ Πρλίπίηᾳ, 
ηΟΣ 38 3 ΠΙθῦΘΟΓ Ῥα686Β απαγ, δαῦ β]ογ]γ απᾶ νι πια]οβίΥ, 

ὑπό ἐς πὶρΏέ οἸθητ]γ Ῥονσσίνο απ Ῥο αββιτοᾶ οἳ Πἰ5 τούπτη 

{ο ἰ5 παίίγο πθανοἨ. Θογυογα] οἱ ἐο οἷά νογβίοπβ τοδᾶ, '"Απᾶ 
γνμ]]θ {Π6Υ γοτο Ιοο]άπρ Εέθπά{πΕΗΙΥ, α5 Ἡθ Ίπας ροῖπρ ἑογατβ 

Ἡοατοη 3. 

Ν΄ Ειβ τον ουρανο»/ ἴπίο {να λθανοηπ. Ίπνν. 10, 11, το Ἰαγο 
]β ρυθοῖδο Γουπιαι] 1οας πι, απᾶ, ἐλετείοτο, Ίο πιεί 
παγο 16 {πδί α5 ο[ίεῃ ἵπ {πο τετεαίοη. 6 Ἠατο 415 εις ἐγν]οθ 

η ντ. 19, 18, απά ϱΠοι]ᾶ Ίητο ἐπίο «Γεταβαίθτα, πππᾶ ἔπίο ο 

πΏρογ ΤΟΟΠΙ, {ου {π Ῥοῦ] {πβέηποθς {ΛοΥ τγεπῦ ποί οπΙγ {ο ος 

τπΐο, Ὀπέ ἐπίο {ουαδα]σπη, απᾶ Ἰπίο 1ο πρΏγρου 1οοΙη. 

Σ "0]νοί , οἵτο γατᾶ, 
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ΚΙΝα ΙΑΜΗΕΞ ΥΒΗΡΒΙΟΝ. 

ΟἨνοῦ, νλ]οι 19 Βοπι ο ογαβα]σια 
ο αρρα{μ-ζαγς Ἰουχηογ. 

19 Απά ΊΘΗ 6γ νογο 60Ι16 
Ίπ, ἴμ6Υ γγοπῦ πρ Ιπίο απ πρρον 
1οοπ1, Ὕλθγο αΏοάο Ῥοῦἱ Ῥεΐεν, 

αΏᾶ .π165, απᾶ ΦοµἩ, απᾶ Λη- 

ἀνονν, ΒΙ4Πρ, απᾶ Τμοπιαβ, Ῥαι- 

{ποἱοιπθὶν, απά Μα ὐίλθνν, άαΠ168 

έ]ο δοη οἱ Α]ρ]ειιδ, οπᾶ ΒΙΠΙΟΠ 
Φε]οῦςας, οπᾶ σαᾷας το Ὀγοί]λο οἳ 
1811168, 

14. Ἔ]λοαςο αἰἱ οοππαοᾷ συ ζῃ 

οπθ αοοοχᾶ ἴπ Ῥαγει απά εαρ- 
ΡΙοαδίοἩ, νυδίι ἐἶινο Ίνοιπθα, απά 

ΜανΥ λαο πποίμθι οἱ ἆθ5αβ, απά 
ση] Ἡ]ς Ῥτούητο. 

16 Απά Ίπ ἴλοκο ἆαγε Ῥεΐου 
βίοοά αρ {π ἴμο πηϊᾶςὺ οἱ ἐα ἀἱδ- 

οἴρ]6β, απά βαἰἀ, (πο παπαρον οί 
ὕιο Ὠδπιθς {οροί]ογ Ίου αροιῦ 
απ Ἠαπᾶτοά απά ὑννοπίγ;) 

16 Μου αι Ῥινούμταῦ, τΌλπῖς 

βοηρίσο πλαςδύ ηθοάς Πάνο Όσεη 

{α]ῇ11οᾶ, νυπ]ο {μα Ἠοιγ ἀΠοςῦ 
Ὦγ ο πιομύ οὗ Ώανίά 6ρακο 
Ραΐίοχο οοποθιπῖπς οζ1ᾶα5, νν1οἩ 

8 σαϊάο {ἰο ἴμθπι ἐηί ἐοοις 
σφι, 

17 Ῥου ης Ίνα παηρογος ννῦἩ 

18, απᾶ Ὠαά ορίαϊποᾶ ρατῦ οἱ {8 

η η ύΣΥ. 
18 Χου ὑπ πιαη ραζομαςεά ἃ 

Ε6]ᾶ νηἰδίι ιο τουγανά οἱ Ιπίφα0γ: 

απΕΕΙΚ ΤΕΧΡ. 

Ὕ ΔΝ Ν 

ὅ ἐστιν έγγὺς “Ἱερουσαλὴμ, σαβ- 
βάτου ἐ ἔχον ὁδόν" 

19 χΚαὶ ὅ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν 

εἰ τὸ ὕπερφον οὗ ἦσαν κατα- 
µένοντες, ὅ τε.]Πέτρος καὶ Ἰάκω- 

νΝ 2 / 9 2 / 

βος καὶ Ἰωάννης καὶ Ανδρέας, 
Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολο- 

Α α ΄ 

μαῖορφ καὶ Ἠατθαῖος, Ιάκωβος 
᾿Αλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς, 
καὶ ᾿Ιούδας ᾽ Ιακώβου. 1 οὗτοι 

/ 3 - 

πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες 
ε 9 ω . α - 
ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ 

/ δεῆσει, σὺν γυναιξὶ καὶ Αζαρίᾳ 
τῇ μητρὶ τοῦ 1ησοῦ, καὶ συν 
τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

15 λάτὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
ἀναστὰς ΠΠέτρος ἐν µέσῳ τῶν 
μαθητῶν εἶπεν. ἦν τε ὄχλος 

ὀνομάτων ἐπιτοαυτὸ ὧς ἑκατὸν 
ι / 
εἴκοσω' ᾖὃ "Ανδρες ἀδελφοὶ, 
3, Ἀ 9 8 
ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν 

/ ὃ 9 - 

ταύτην, ἣν προεῖπε τὸ Ι]νεῦμα 
Χο 

τὸ ᾿γιον διὰ στόματος «4αβὶδ, 
ν Σή / - / « . 

περὶ Ιούδα τοῦ γενοµένου ὁδηγοῦ 
- . Ν ” - 

τοῖ, συλλαβοῦσι τον ᾿Ιησοῦν' 
ο 5 Ν 

1Τ ὅτι κατηριθµηµένος ἦν σὺν 
- Χ - - 

ἡμῖν, καὶ έλαχε τὸν κλῆρυν τῆς 
διακονίας ταύτης. "ὃ Οὗτος μὲν 
οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ τοῦ µισ- 

. ο ΔΝ 

θοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνῆς 

ΠΗΝΙΡΕΌ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

Πδιαδαίθ, α εαρραδι-άαγ 5 
Σ]0Ο1ΥΏ6Υ. Απά νηθη 1116Υ 1αᾶ 
οπ{ογαά, έἶιογ νγενί πρ ἱπῦο {πο 
ἀρβθΣχοοἵη, Ψμουο αροάρ ού] 
Ῥοΐθν, απᾶ ἆ 41π68, αι ο οἶμι, 

ἃπά Απάτονν, ΕΜΙΡ απά Τ]ο- 
11986, Ῥατίπο]οπιον απᾶ Μαϊ- 
πον”, {8Π168, 5ου οἱ Α]ρμειβ, 

απᾶ ΦΠιοι Ζ9]οίθς, απά α αᾶας, 

έο ὑτοί]ο. οἳ 11186. ΊΤΠεεα 
Ψ7Θ1Θ 81] "ροιεενοανίης Ιζῃ οι 
οοηβεπύ, 1η ρί4γ6ί απᾶ 5αρ- 
Ῥ]ϊσαίοη, υγ ννοιπθη, η δ]ι 

ΜατΥ ἴπο πιοίμεχ οἱ ἆθφαβ, απᾶ 
τη] 118 Ῥτούῃμθυς. 

Απά ἵπ ἐ]λοδο ἆαγς Ῥεΐου 
βἴοοά πρ ἵη λα] ἀθὶ οἱ ἴ]ιο ἆϊδ- 
οἱρί6Β, απᾶ καΐᾷ, (11ο πάπιβοας 

οἳ ἴπθ παπηθβ ἰορεῦμεγ Ῥεϊΐηρ 
αροαῦ οπο Ἠαπάχθά απἆ ἔνγει- 
ψ), "ῬτοίλτεηἨ, Όλπ]ς βοπρύαχα 
πλιιβῦ ποςᾶς Πάνο Όσοι {α]ή]]οά, 

υπο] 11ο Ἠοἱγ δρὶ8, } το 
πιο] ο Ῥαν[ᾷ, Ὀοίοχο 6ρο]κο, 

οοπσοιµίης οαά88, Ίο Ίναβ 
βιίἀε {ο ἴλθπι ἔλιαί κεἰζεᾷ ᾖ6- 
Βα8.. Του Ἡθ να πιπιροχεᾶ 
υ{ῃ 18, απᾶ λας ορίαϊποά ρατῦ 
οἱ 0π]ς πηϊπΙκῦτγ. (ουν α Πεἰᾶ 
γης Ῥυχοιαδοά νζῃ μα 1θ- 
πνοχᾶ οἱ Ἠΐ8 1πΙᾳυ1ὔΥ, απᾶ Ἠο, 

ει ὃ 

μι οι 

17 

18 

7 Ἴχον, λαυῖπρ, πο Ξ- απεχον, ἀῑδίαπί. Ἠπαο]καίξ, {π Ἰοσο., 36 ποῦ ἔπο σἶπβςος, πλ] πιοη απᾶ Ὀτοί]τοη Ἀτθ. Ὑγηλποσέα 

αυ Γον: Φδαδύαιί ]ιαῦεπο ἴίσ, Ὑπἱραίο; ἀῑδίαπί 

ἠοχαῦ, Βγιίαος « οοπίαἰπίηρ α βα Ώου  Ἠγπᾶα]θ. ὮῬο, α1δο, ἔ]ιο 
«θπετα, ' οοπογηίης α ανα ἆαγθς ἴουπογ ”’. ὅ Ρ]είαπί α 
βαθρα{] ἅαγ]ς {ουΥπθγ 7, Ἠλδίπις; ὁ ἀῑδίαπί αὐοιό 6ογθη {α0- 
Ίοπος , Ὀγτίαο Ὑουδίοη. 

- Προσκαρτερεω ΒἱδηϊΒ6Β, ἴο Ρεγοῖδὲ ἴη αἀλογοποο τοι ἰο ο 

ἐπίοηίῇῃ ή σπραρεὰ ἡ ἔτι ἰο αἰίοπά οοηδἰαπέζ ἰο, Λοῦς 3: 43) Ῥοπη. 
18 : 6, ὧο. ἰο τοπιαῦη οοπδίαπἰζη, Λος 3: 46: ἰο αἰἰοιᾷ 60η 
εἰαπίζη, Ματ]ς. ὃ τ 91 {ο εοπέίπαο τοι, Ματίς 8: 197 10 17. 

56 Μεν Ἠγούμταη 3 οοοΙΥ8 Βοππο οἶθτοι πιο ἵπ ἐμίς Ῥουῖς 
οἳ Αοΐθ. «Α. Ἠουταίαπι, ἵπ ουν άΐοπι, εἰσιρ]γ οᾳαἱτα]οπί {ο 
ῥτεί]γεπ. ο, Ὀγείλτοη απᾶ {9ίμοτβ, ἶδ α Ῥτορες αὐάτας, 
σΊθα {ηπτερ ἀῑρίίποί οἸπδβος ατθ Ῥιοβοπί» Όιί κε Ὀγεί]νγευι 22 

οοπ]αποίίοαπ Ἰοΐπνοσα ἴλοπη, πλ 6, ἴπεου αἰπιρίγ Ιπᾶῖομίο 

ντούλτοπ, σγηίσ]ι ἵ5 τποτθ Απριο-βηχοη ἐλλα “πιοα Ῥτοίλτε 2. 

Τα α Ὀτοίπαυ το απαγς Επά α ππαα, πλί]ο ΒΟΠΙΘΕΙΠΙΟΒ 1ΥΘ ΠΙηΥ 

Επᾶ α παλ, Ὀαό ποῦ {π Πίτα ο Ῥγουίοτ, 

Μοπ οἱ ᾳ]1σο, πιοπ οἳ αάσα, πιοτ οἱ ΤβΥ4ο], πο οἳ Ο7Ρτις, 

πιοη οἳ Ἰᾳσοάοπία, ὧσ,  ὅοι ατο, σλ αδ, ἀαΠΐσαπς, 6ους, 

15ταθ]{ο5, ΟΣυτίπης, ΜΠασοᾶοπίαπθ, ὧο., ὧσ, Μαγάοσ]ος Ἀγηίαο 

Ἱαβπεη. πο Ἐπο]ίε]ι Ἐλοίπια τογ. οἳ ἴμο Ὑπραίο Ἆας “"γοιι 
πιοη ὈτοίηγαἨ ὃ, Ἓθσα, Ἱοπᾶστ Ἐᾶ., 1681, Ἠπς }γὸ [αίτεε; 

ΒοοίΏτογά!ς Ἱμοπᾶοπ Ρ., 18856, ας αἰπιρίγ "Ὀτοίμτοι 35 ους 
σοπη. τος, {ο]ους γπάαίος; ΈμοπηρβοἨ, "πποη Ὦγοίῃτου 3. 

Ίο ἆο ποὺ βαΥ, Ίποή απᾶ Ὑτρϊπίααβ, 1πεΏ απά Ῥθηπεγ]τη- 

πἶδης, ὧο, 
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Ι«ΙΝΟ ΙΑΜΠΘ) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

απᾶ {ε]]πσ Ἠοθαά]οπς, Ἡο Ῥανεί 
αδαηᾶσν 1π ὗ]ο πα]ᾷςό, απᾶ αἰἰ Π8 

Ρονεἷς ραβ]ιοά οιιῦ. 
19 Απά 1ὔ ννας Ἱεποιη τιπίο 

μὶ ὑπο ἆννοι]αιβ αὖ ζογαβαίθίη : 

1πδοπαοἩ ἃς Όιηῦ Πθ]ά 15 οα]]αά 

η ὑποῖν Ῥχορογ {οησιο, Αοθ]άς- 
πας, λαῦ 19 ο 8.Υ, Το Ποιᾶ οἱ 

ρ]οοἆ. 

90 Ίου 10 18 υγ ίοη Ἱπ ἴ]μο 

Ρουίς οἱ Ἑραίπας, 1ιοῦ 11ς Ἱαλδ]ζα- 

ἄοπ ϱο ἀορο]αύο, παπά 1οἱ πο πιαπ 

ἆννο]] ἐογοῖα: απᾶ, Ηἰ8 ΡίςΠορ- 

τ]ο]ς ]οῦ απού]ιαν ἰα]ο. 

91 ἸΠποτοίογο οἱ {]θβο 1ΊΘΗ 

ΨΠΙοΙ Ἠαγο οοπιραπῖθά νγἰθ]ι τας, 

α]] ἴ]ιο ἐἶππο ὑλαί ἴλο Τ,ογᾶ 6 οξις 

νγοηύ Ίπ απά οὐ 81ποης τ1ς, 
323 Βορϊππίπς {ποια {πο Όαρ- 

δι ος 2ο, απίο ἐμοῦ 6απιο ἆ8γ 

ἴμαῦ Ἠο Ίνας ἰακει αρ Ποηι 118, 
1ηαδῦ οπ9 6ο οιγάσίπας {ο 6 ἃ 

νζησςς νο τας οἱ ῖς 18βιι1- 
ΓΘΟΙΊΟΠ. 

99 Απά ἰΠαγ αρροϊπίοά ἴννο, 
1οβεορι οπ]εᾷ Ῥαμβαρας, νν]ο 
νναξ δὐυχπαπιθά ο υδύαβ, απά ἡΓαί- 
ἐμίας. 

94 Αιά ἴλογ ῥχαγεᾶ, απάἆ βαἱᾷ, 
ΤΈμοι, Τιοτᾶ, νυλΙσἩ Ἱκποννεβὲ ἴ]ιο 
Ἡοαγίς οἱ αἱ Ίπεῃ, Εθν νυπθί]ιθγ 
οἱ ἴ]ιοςθ Ὅνύο ἴἶοι Παςδῦ «οδαη, 

96 ΤΠαῦ Ἠο πιαγ ἴίκο ρατῦ οί 
Εις ππηϊκγ απά αροβθ]οςμήρ, 
ἤνοιι νΠίοΗ ὁαάας ὮΥ ἐχαηςσγθβ- 
βἶοι {611, ὑλαῦ 16 παὶσῦ σο ἓο Μίς 
ο η Ρ]ασο. 

96 Απά ἴ]16γ σανο {οτή] ῑιοῖν 
Ιούβ; απά ἴλο 1οῦ {6]ἱ αροη Μαΐ- 
Ελλάς; ; απά ης νγας παπιρθαιθά νν1ζ] 
Έιο οἶονοιι 9ροβύ]θβ. 

απΕΏΕ ΤΗΧΤ. 
/ . / / ν 

γενόμενος ἐλάκησε µέσος, καὶ 
3 / / Ν ΄ 

ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα 
. ι Ν 3 / 

αὐτοῦ, 1 καὶ γνὠστὸν ἐγένετο 
- - . ε 

πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν “Ἱερουσα- 
ΔΝ α .. ΔΝ / 

λημ, ὥστε κληθῆναι το χωρίον 
3 . ο / ΄. ». 
ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν 
᾽ . / / 
Ακελδαµα, τουτέστι Χωρίον 

ο /. λ 

αἵματος. ᾗ γέγραπται γὰρ ἐν 
/ 1) .. / « βίθλφ αλμών, 1: ενηθήτω ἦ 

έπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ µη 
5) ε ω 3 5 9 
έστω ὁ κατοικὠν ἐν αὐτῇ, καὶ, 

Ν Ν » - / 
Ίὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι 
ἕτερος. 3] Ο4εἲ οὖν τῶν συνελ- 
θόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ 
χρόνῳ . ἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν 
ἐφ ἡμᾶς ὁ κύριος ̓ Ἰησοῦς, Ἰ Ἀάρξα- 
µενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος 
᾽Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνε- 

λήφθη, ἀφ' ἡμῶν, μάρτυρα τῆς 
ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν 

ἡμῖν ένα τούτων. ' καὶ ἔστη- 
[ή ᾽ Δ χ / 

σαν δύο, Ἰωσηφ τὸν καλούμενον 
[ο Δ / - 

Βαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη ᾽Ιοῦ- 
9 / 24 Ν 

στος, καὶ ἸΠατθίαν. καὶ προ- 
5 Ν / 

σευξάµενοι εἶπον, «Σὺ «κύριε 
- / / 

καρδιογνώστα πάντων, ἀνάδειζον 
” / ο / ω ἁ 3 / 

ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελέξω 
- Ν - Αν 

5 λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακο- 
/ .. 

γίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ 
ω : / ” / ῶ 

ἧς παρέβη Ιούδας, πορευθῆναι 
᾿ Ν / νο 3 96 9 

εἰς τὸν τόπον τον ἴδιον. ζκαὶ 

ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπε- 
σεν ὃ κλῆρος ἐπὶ ἠ{ατθίαν, καὶ 
συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἔνδε- 
κα ἀποστόλων. 

πΕΥΙΡΕῦ ΥΕΕΗΡΙΟΝ. 

{α]]πς Ποαά]οπα, αεί αβαἩ- 
ἀει 1π ιο χαϊἆςύ, απἆ α1] Ες 

Ρονγε]ς σις]ιοᾷ οαῦ. Απᾶ 16 
πας Ι«ΠΟΏ {ο α1] ἐλο ἆνγο]]ους 
Ἱπ ο 6γαδα]σπα; ΠδοπιποἩ ας ]λαῦ 
Πο]ᾷ 15 οα]]εά Ίπ ἐ]ιεῖν ρχορος 
ἴοησαπο Αοε]άσπα, ἐλαί ἶς Το 
8.Υ, ἴμο Πε]ᾷ ο/ρ]οοά.) Του 16 

Ἱς νηέίθη ᾖπ ο Ῥοοῖς οἱ 
Ῥεαίπιβ: Τιοῦ. Πϊβ Παβρίζαίοη 

ρο ἀοβο]αία, απᾶ ]οῦ το πιωα 

ἆνναι] ἵπ 1ῇ, απᾶ Πίβ ρορίβ- 

οοραίθ 1εῦ απούλει {ακο, 
Ἰπονοίοτο, οἳ ἴ]αξο πια ἐλαί | 

πάγο αοὀοπιραπῖθά 8 αἰ] έῑιο 
άπιο {μαί {πε Τιογά εσας γΥοιῦ 
πι απηά ουῦ 8ΙΠος 8, Ὀορίῃ- 
πίηρ ΠΟΠ πο ἹππιθικίοἨ οἱ 
2ο, 5ο {μο ἆαγ μαῦ ηο να 
ἴακοη αρ {ποια 8, πιαςδύ οπο 
Ῥο αρροϊαῦοᾷ {ο Ῥο ννἰὔησβα 
πα 8 οἱ 6 1θβαγγθοίίρῃ., 
Απά ἴπογ αρροϊπ{εᾶ «ὕννο, ἆο- 
Β6ΡΗ, οα]]οά Έατεαῦαβ, νο 

ναδ βυχπαπιθᾶ ο δές, απά 
Μαύύμ]ας. Απά {Πεγ ἀργαγίπσ 
εαἱά: Τ]οι }ιοτᾱ, νο Ιςπονγεςέ 

ὔπο Ἱδατῖς οἳ αἲἩ] που, εἶουν 

Ισ] οἱ ὅμοβθ ένο ἔλοι ηαςῦ 
6Ἴοβεη, ο {αίκο α ρατῦ ἵπ θ]ής 

πηηΙκίγΥ απά αη ΑΡοξί]οβΏῇΡ, 
Άοια υνμ]ο] σα πζας Ὦγ 5ης- 
βτθββίοπ {61, ναί Ἡο πη]σαέ 
Βο ἴο Πὶ6 ού Ῥ]α8σθ. Απᾶ 
ἴΠ6Υ σαγο {οχ{Ἡ {αχ ]ού5; απά 
ἴλο Ιοῦ {61 Ἄροιπ Μαζήας, 

απᾶ Ίο να παπιρογθά «ἴο- 
βοί]ει υπΙ{Ἡ ο εἶθγοπ ΑΡοβ- 
ἴ]68. 

το 0 

 Πρίεσοραίο. Τ]45 έοτπι, Ῥοῖηρ πουν ομποπίσες Ὁγ ΤΥ ουςίαι, 16 

1ΠΟΤΘ αρροβί{ο ἔἶαη ΑΠΥ οίλοτ Ὑγονά {π ος οΗΣΓΕΠΟΥ. {ο Ἱπ]ομίο 

{πο οᾖῇσοο οἱ ογοτεἰρ]ιξ οὗ βαροτπ{οπάθπογ. 

παπηρθγοῦ ππἰζῃ. 

Ἐμο οπ ποβθίοι α το]]αᾶ απηοπρ ἔλθπι, Ῥεζα, Οα]νίπ, Ὄο ἸΓοιΐο, Ἠπσκοίε, 

26, να Ῥατί 

5 Συγκατεψηφισθη. λίς Ιπάϊομίοῦ πἹογο απ {ἐ]αί Ίο Ίναθ 
Πο τνας πιπιροτοά {οβείλεγ θὰ, 1, 6. οἩ- 

Ίπο 
πι] 6 16, π]οίποτ 16 που]ά ποῦ Ὦο πιοτο Ἱπία]ΗρΙ]ο 6ο {πο 

πηἍβςος {ο 64Υ ὅ Πἱς οΏῖοο οἱ Βαρονηθοπάαπὀ ὓ, ος πι 1ο], 

ἁλὶς Ῥ]φ]ιορτ]οῖς Ἰοῦ αποί]ιοτ ἐδ]το.. πισκοπη τ- ογοιβὶσ]ιθ. 

5: Έστησαν δυο. Ἰλοτα]!γ «νου ρἱασοά ἴχνο ὃ, Ρ16 Ιἱοπια{]- 

οδ]]γ, 1Λ9Υ ποπηπαἰἑοὰ οἳ αρροϊηέοά ἔπνο. 

ἡ Προσενξαμενοι ευστον ὅ 1θΥ ΡγΑγίΠρ; βαἱᾶ 3 

ᾖιοῦ Ίιοτο βὐπίοά ᾖαββας {ο γοτβίοη ρἶγοη οἱ γ. 

Ίπ Οδ πηπείνσ, απά απ ΑΡροβί]οβΏίρ 3 {νοπι πνλῖο] σας {οἨ. 

ο πναβ α Ροτί[οοῦ απά οοπηρἰοίο εαὈβδέαία, Ῥοδβορθίης αἲ] ἴιθ 

αιαΙΠοσίίοπς οᾳ σα 1 νι Ἰήπι, Ἠ1β ἐποασβοςΥ απά {41 αγο 
Ενας πηαάο {ο βἰτοηφίμοπ απᾶ οοπιρ]οίο ἐλο βροβίο]ίο {ορίί 

1ΠΟΠΥ. 
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ἘΙΝά ΠΑΜΗΡ᾽ ΥΡΗΡΙΟΝ., 

6ΗΑΡ. 1. 

Ανο ν ηδη ἴμο ἆαγ οἱ Ῥεπίθ- 
οοβὲ να ΓΗΙΙΥ οοπ1θ, Ἠ6Υγ Ίν6ιθ 
αἳ] νυϊζ οηθ ποοοτᾷ 1η οπ9 Ῥ]αρο. 

9 Αιπά ειζἀεπ]γ ]ιθιο 68116 ἃ 
δουιιά {οπι Ἠθαγθη, 45 οἱ α χήδ]ι- 

Ἰπς πηϊαμῦγ νπᾶ, απά 16 Ε]]οά 
9] ιο Ίοιςδο ΊΠοις ἠΠ1οΥγ νθιε 
βἰθθίηρ. 

ὃ Απά ἴπειο αρρεαιθά απίο 
{ηθιη οἸογθη {οπσυθς Ἰΐκο ας οἳ 
Πχ6, απᾶ 16 θαῦ προιπ ομοῖι οἱ 

Όλοι, 
4 Απᾶ {πεγ νοιο αἲἱ Εἶ]οά 

ν(Η Τμ Ποίγ ἀΠοβύ, απά Ρεσαι 
ἴο βρθαίς νζ] οὐμαει {οησαθε, ἃξ 

Όιο ορ]μέ 6αγο {μειη αὐέθγαπορ. 

αβΕΣΕ ΤΕΧΤ. 

ΟΒΑΡ. 1, 
--- α 

ἳ ΚάΙ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι 
την ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, 
ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπι- 
τοαυτὀ. ᾗ καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ Φερο- 
µένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλή- 
ρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν 

) 
καθήµενοι ὃ καὶ ὤφθησαν αὐ- 
τοῖς διαμεριζόµεναι γλῶσσαι 
« Ν Ν 3’ / δι. ο 

ὡσεὶ πυρὸς, ἐκάθισέ τε ἐφ ἕνα 
ο / 

ἕκαστον αὐτῶν; " καὶ ἐπλήσθησαν 
ϱ! / ς / Ν 

ἅπαντες 'Πνεύματος “ἁγίου, καὶ 
5/ ο) ε / / 
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσ- 

Δ ΔΝ . 
σαιο, καθὼς τὸ «Π[νεῦμα ἐδίδου 
αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. ὃ σαν 

ΒΕΥΙΡΕὉ ΥΕΠΡΙΟΝ 

σΕΑΡ, 1τ. 

Ὕασν {πε ἆαγ οἱ 'Ῥεπίθοοβῦ 
π88 {111γ 9οοπιο, 0116Υ Υγετο 8] 
Ψ{Π οηθ ποοοχᾷ {π 916 Ῥ]α08. 
Απά υηζάοπίγ ἴιαοιο οᾶπιθ ἃ 
πουπᾶ «ουὲξ οἱ ΠσαγοἨ, 15 οἱ ἃ 

χυββίης πςΏγ ἀνἠπᾶ, απἆ 1δ 
β11οά αἰΙ ύμο Ἠοιδο νο ἐλεΥ 
Ὢ6χο ΒἰΙῃςσ. Απᾶ ἰπετο αρ- 
Ῥθαχεᾶ {ο ἴμαπα ἴοπριαθς ἀἱβ- 
ραζεά, ας οἳ τα, απά 1ΐ επὖ 

ἌροἨ 6ΥΘΙΥ οπθ οἱ ἔμθιι. Απᾶ 
ἴπ6Υ Ίπετο αἲ] Π]]οᾶ νηζ]ι μα 
(Πο! Βρ]ηΜ, απᾶ πεγ Ῥεραπ 
{ο βρεαῖς Ἰπ οἶπας ἴοπριαθβ, 48 
ἴμο ΕρΙπ6 ρανο ὕλοπι Σαῦζοι- 
8πο0. 

δ΄ Πεντηκοστης, {οἵἍ πεντηκοστη τς πεντηκοντη, ᾖ[τ. 

Ίο Ῥοπίασοςδέ οοπηπιθησσἆ {ο (1ο ἄαγ {νοπα {1ο Πγςί ἄλγ 

οἳ τπ]θλγοποά Ῥτθσά---οα {1ο πποΓ)ο α{ἱου ἐ]ιο Ῥαδο]ιαὶ Ιοαπιῦ 

ναδ ο ογοά, 

ν΄ Σνμπληρουσθαι. Μο γοτῦ συµπληροω οσοι ΟἨΙΥ ὀ]τθο 
αλλο, απά οχο]αδἰτε]ν ἵπ 1ακος ἸνηἼησα---ὑνῖσοο ἵπ Ἠΐ5 

6.οβροὶ απάἆ οἳσο Ἰθυο---έ οοπηρ]οίοὶγ Ε]]οά ὃ. Τπο αοοπ οἳ 
Όιο γοιΡ (Πέοτα]γ, {ο ὓο οοπαρ]είθ 1) τοίοῦς {ο ἐἶιο ἱπίοτγα] ο- 

{ογο 1ἱ5 αιτίνα],. ΟΙ. Ἠποίκαί, «λπᾶ πλση ἐλο ἀαγς οἱ 

Ῥοπίοσοδί Ἱποτο {Ηἱ1γ σοοπιο 3; λατ. Ὀγρίπο Ῥεβλμ]ίο Τεγβῖοῃ. 

4 Τ]6 ππούγοῦγ α[ίου ἐ]ιο 5ογαπ(Ὦ αρα] ὃ. Το ὦᾖοτνς Ἱνοἵο ΟἨ 

ἐμαῦ ἄαγ {ο οο]ορεπίο α οἱ σοηγοοδίίοπ αοσοτζ(πρ {ο {16 1.17. 

5 Έμτου ουρανου, Πἱθυα]Ιγ ομὲ ο) ἸιθανθῃΏ, αβΙα]1γ τεργθεοπἰοᾶ 

/τουι Ἀθανοι, 

4 νοης βιαιας, ἃ τὶς Ώίν Ῥ]αδύ1 φεροµενης, ἃ αδΏΊηΡ πρ 

π]πᾶ; φερεσθαι, ταρίἀ απᾶ νιοἰοπί πιοῖοη. «Ίχος πιἁδύ Ῥο 

γορατάσά Πετο 48 ἴλο ΏΟΠΙ. 6450 {0 επληρωσεν. λα οσἶιο οἳ 
βουιπά Π]]οά {ιο αρατησοπό ἵπ πμ]ο, ΠΟΥ ποιο αββθπιρ]εᾶ, 

Ἠπά 16 Όσον ἵπ ἴμο ἐοπιρ]ο Ι6 ποσά ἀἆοιυίοςς Ίππο Όσο 

παπησἁ, Νο ΒΥπΙΡοΙ οἳ ορέγέ κποιπη ᾖο πιαηἠπᾶ, 6 Ῥοέΐευ 

Όναπ ἐο γήπᾶ, ἆομη ὃ : δ, ἳ 

5 6 Βοραχαίο {οησαες 45 οἱ Ἀτο, απᾶ 1ὲ εαὐί]οί προῃ οποῖι οἱ 

έλμοπι , Τλοπηρεος.  Ώἰεώποί ἴοπραος 45 οἱ Άτα, απά 10 βαἲ 
Άροῃ 646] ο ἔλοπι 3, ὙΓορ]εγ. “' Τοπριος συπ]ο]ι νου ἀῑπὶᾶοά 
1ο Ώππιθ; απᾶ ἴλογ τοςίοᾷ προπ οποἷι οἱ έλαπι 3, Μανᾶοοῖς, 

6 Ῥ]πιάθᾶ ἔοπριος 98 οἳ Πτα, απ α {οπρβαθ επί οἩ 6πος οἳ 
Ίλλθπι 3, Ἡοοίμτοσά. ο αᾶς, “ Οα]νίπ, ἨείητίσἨβ, απά πΊααγ 
οἱ έῑνο ο]ᾶσχ οοιηπηοΠ π{ΟΥΒ τοπᾶοτ ἴπο ραγἑοῖρ]ο ἀἰερατίες, οἱ" 

αἶε[ε, αππᾶ «άΡΡΟΡο 1δ {ο ἆαβοτίρο νο Ώαπιο αξ οχἡή Ὀἱ αρ 11 ο8 ο] 

Μηβίηπορ ο {οηριο-]κο, {οι]κοᾶ αρῃοαιαπορ).. «ἄιαμεριξομεναι 

γλωσσαι. «4ιαμεριζομαι Ο0ΟΙΤΡ Π ἴμο Ν. Ί. 19 πιο, 8 

οἱ πμὶο αἲο ἵπ Τ1ἱκϱῖς υνίηςς, ἐναηβ]αἰοῦᾷ οοπι. του, Ὦγ αί- 

φἰζσᾶ, ὃ ἴἶταοδ; ῥαγἰεῶ, 6 Ὠπαυδ αἴσυεπ, οπσθ, (πι ἐλὶς Ρᾶξδαρο 
οηΙγ). (αιπιοπία απᾶ Ῥτομοτό ατα “ρατίοά 3, ΙηπρᾶοπΒ, 

ΓΑπΙΙ]19Β, απά {οοά, αἲο ἀῑυίάεά. Τὸ νγου]ά 86θτΙ αρτορος, ἐῑιαί 

οηο ἴοηραο τνας γἱαϊρ]ε οη {ο Ἰοσὰ οἱ 6ΥΘΓΥ αροβί]θ. Ἰα]κο- 

βε]ά {Τοε]γ ἐταπε]αίθς Τέ, “Απά ου βαν, ας 16 τγοτο, ἴοησιορ ο 

Άνο, ἀῑε τοι ήπρ ἴλοπιβο]γος απᾶ βοἰίἨηρ απρον παπι 53, 

{ Πνευµατος «Άγιου; 39 Ἠ8γο πνευμα, τὸ ἸἽνευκια, πνευμα 

Ἅγιον, το «Ἴγιον πνευμα, Ἀπᾶ το Ίνευμα το Άγιον ἵη 119 

Οα]ςίαπ ΒοηρίπχοΒ, οπᾶ βατηρ]ος οἱ εποῖι 1π ἴλθ Ῥοο]ς οῇ Λος. 

Ίμοςο, έοο; οὐσαθἰοπαΙΙγ οσστ ἵπ οοπηθοβίοῦ πὮ {πο εμνά 
Ῥθΐβοτ οἱ ιο Ὀἱνἰπψ, οἨ 4οάμοεαά. 

η ηαξ 16 βαππο Ῥουβοπβ(γ 16 οοσαβΊοπα]]γ ΙπάΙοπέοά Ὦγ οαο]ι 

οἳ ἔλαπα, ἱ6 οοπορᾶοά ὮΥ αἰἱ 1εαγποᾶ ΠιθὮ, 6ο {4Υ 48 ΙπΟΙΗ ἰο 
3δ. ασ νεδὲ τεεὶς {οχίς αἰείπριεΏ ἔποπι, Ἰν]ιοη ΒαρΡοβεᾶ {ο 
τοίθσ {ο πο Ποὶν Βρὶτ{, ὉΥ οαρίέα] Ἰαἱΐετβ. 

Οη ο αρεοίῖαί εκαπιἰπαίἶοι οἱ 6ΥοΤΥ ΡΗ588Ρ9 Ίη {ΠΕ Ὀοοῖς π]1ογθ 

ἄιθςο ἔθυπις οσοας ἵπ Πα]κο]Β ανγ{ἱπρβ, Πἱ6 βοβροἰ ατιά Ἠί5 Αοἲ», 

πο ἀπά 16 τη ἴλο ατ{]οἷθ, το πνευμα, ΌἨὶτίγ-ίπνο {πασθ, τν {]ι- 
οιὲ 16 πἰποίοεη πιο. Τη αἰπιοξύ ΥΘΓΥ 6359 πηὶ( {ο ατί]οῖο, 
ἔπο Ἠοὶγ βρίτἰέ 15 Ιποπᾶςᾶ, απά βοπιοίῖπιθς υνλλοιύ 18. 

Νους, 35 {λοτο 16 Ὁπήῦ οπθ Ἠο]γ Βρὶπὲ οἳ α Ὠ]νίπο οοποορἰίοι 
ἵπ πο Ολυήβίαπ τοµδίοη, πο 81ο οοπδίγαἰπθᾶ {ο ἐμίηκ ἐλαί 

πνΏσα αἩΥ οπο {5 βαἰᾶ {ο Ὦο Πἰἱεά τοὐῆι, ος ἱεὰ Ὁν α Ἠοίν βρὶτίε 
πηλοίλος πο] οὗ νη]οιύ με αγή]οἷθ, ἐλλο Βρίμέ οἳ ἄοά ἵς ἵπ- 

ἐεπάοά απά ἱπῤπιαίεά, Ῥαὐ μαι Βρὶη6ς πουν ας {ουπιθτ!γ, ἀβ- 

ἐπραΐο5 οΥ οοη({οσβ Ἠΐ5 Ριᾳσ6Β 38 Το π]1Β, απά οδροοϊα]]γ ἵπ 

8Ώβυγο ἴο ιο ΡίΩγοΥ οἳ {αἱ{. Τὲ 16 ο π]ο ποτ ἵΏ 18 {ο 

ση] απά {ο ἀο, οἳ Ἠϊς οὗη Ὀοπογο]θποῦ---το ὤελειν και το 
ενεργειν. ΡΕ]. 1 19. 

δ Αποφζεγγεσδαι ἵ8 Τοππᾶ οπὶγ ἵπ μὶς Ῥοοῖς απἁ οσ6σιῦΒ 
Όαξ ντου πιος, οπαρ. 21 141 26:26. Ἰπ ή Ῥ]ασς 18 Ἱπί]- 

πηπίθς που {1 ουάἰπΒΙΥ πο πποο. “Ας {1ς Ρρἰηέ σανα 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΘΡ) ΥΕΠΡΒΙΟΝ. 

6 Απά ἴΠιειο ν6γο ἀπε]]πρ αἲ 
1ενιβαίεια ᾖ6υν5, ἀογοιῦ ταδη, οαῦ 

οἱ ον6ιγ ΠΒΡΙΟπ απάθε Πεβγ6Π., 
6 Νου ν]ηθεη {18 Ίνας ποϊἰθεᾷ 

αὈτοβά, ιο πηἁ]Ηἐπᾶθ ο8Π16 ο- 

ρεῦ]ει, απᾶ οι οοπ{ουπᾶρά, 

Ῥθσβαβθ ἴλαί ονδιΥ π]ᾶπ Ἠθανά 
ἔπεπι βρεοίς {η Ἠ]8 ο/η ]8ηρααρθ, 

7 Απά 1116γ Ὕγετο αἲ] αμλασθά, 
απά πιαχνε]]θᾷ, ΒΑΥΙΠΡ 9Ἠ6 ἴο 
αποί]ου, Βε]ιο]ᾶ, ατο ποῦ 511 οσα 

υμ]ο] βΡθαῖς, ἀα1]θαπς ὗ 

8 Απά ΠΟΥ Ἠθαχ Υ8 ΘΥΘΥΥ Τη 
1η ους ού νοησαθ, Ὑνηθιθίη 176 
9769 Ῥουη ᾖ 

9 Ῥανίήαης, απά ἸΜοεᾶοε, απᾶ 

Ἐ]αιηϊ{οβ, απά πο ἀπο]]εγς ᾖπ 

Μοαβοροίαπιία, απᾶ 1η ἆαᾶθα, απᾶ 

Οαρροάοσία, ἵπ Ῥοπίας, απά Αβία, 

10 Ῥμαγρία, οπᾶ Ῥαπρηγ{ία, 
ἵη Εσγρί, απᾶ ἵηπ ἐπο ρανῦς οί 
14βργα, αροαῦ Όγτεπο, αηά βἴγαη- 
6ος οἱ Ἠοπιθ, {6/8 αΠᾷ Ῥ1086- 
Ἰψίες, 

11 Οτούθς απᾶ ΑγαβίαηἩς, νο ἆο 

σπΕΕΙς ΤΕΧΤ. 

Δ Ν - 
δὲ ἐν ἹἹερυσαλὴμ κατοικοῦντες 

Αα ο) Ν 

᾿Ιουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ 
- Χ Ν 

παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὖρα- 
/ / Ν . - 

νόν. ᾗὉ γενομένης δὲ τῆς φωνῆς 
, ον λ ο Ν 

ταύτης, συνῆλθε το πλῆθος καὶ 
/ σα ) Ὡ 

συνεχυθη" ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος 
τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐ- 
τῶν. Τ ἐξίσταντο δὲ πάντες 
καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες πρὸς 

Ν / ο 

ἀλλήλους, Οὐκ ἰδου πάντες οὗτοι 
εἰσιν οἱ λαλοῦντες ἸΓΠαλιλαῖοι 

ο . / 

ὃ καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος 
πο / ΄ ς ἓ. ος 3 

τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεν- 
/ -ν 

νήθηµεν, Ὁ άρθοι καὶ «Ἠῆδοι 
καὶ Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες 

Ν / . /. 

τὴν ἸΠεσοποταμίαν, Ιουδαίαν τε 
/ 

καὶ Ἱίαππαδοκίαν, Ἰ{όντον καὶ 
ν ιν / 10 / ΔΝ την ᾿Ασίαν, " Φρυγίαν τε καὶ 

Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ 
μέρη τῆς «Αιβύηε τῆς κατὰ Ίκυ- 

ρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥω- 
μαῖοι, “Πουδαῖοί τε καὶ προσή- 

λυτοι, Ἡ Ἱρῆτες καὶ ᾿4ραβες, 

ἘΡΒΥΙΞΡΕΤΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Απά ἔἶειο Ὕοιο ἀποα]ίαρ 

Ἰαπ ο ογαβ8ἱο ος, πάονοιύ 

ΊηΘΗΏ, ΟΙ ΘΥΘΙΥ Ἠσῶοα ΙΠᾷθΥ 

Ἠθαγεῃ. Νο πει {λίς νναβ 
πο]βοά α,τοαᾶ, {πο πω] θ1ὑαᾷο 

οαπ1θ {ορεί]αι, απἆ 17619 ο0Ἡ- 

{οαπάςᾶ, Ῥεσοαιαβο !6Υ6ΙΥ 0Π6 
Ἠθαγᾶά {μεπι ερθαίς ἵπ Πἱ5 οΥΗ. 
Ἰθοηραθ. Απά α]] 1πεῖο ἃ- 
πιασθᾶ, απά τηαχνε]]οᾷ, βαγίπρ 

οπο ἴο αποῦμον, Βε]ο]ά, αἱ 

ποῦ χ]] ἔλαβο Ὁ'ο βροαίς, ἄ8- 
Ἠίδααςτ Απά Ἱου Ἰθαι στο, 

6Υ6ΙΥ ΤΊ8Π 1η οἳΣ ΟΝΩ {οπσαθ, 
ΠΠ υἨ]οΕ σγθ ΨΥ61Θ Ώοἵη) Ῥαχ- 
ἐβίαπβ, απᾶ Ἰεᾶας, απά Τ]απι- 

1:65, απά ἴλμοςο "πμαρίαης 
Μοβοροίαπη]α, ---δοῦμ "σ1ᾷ6α, 
ππά Οαρραᾶοσῖα, Ῥοπύας5 απά 
Αξία, Ῥλμτγρία απᾶ Ῥοπιρπ[]ία, 
απᾶ πο ρανῦς οἱ Πγρῖα αροαύ 
Ογίεπο, απἆ Ἡοπιαη βὐγθηβους 
---ροϊὰ ἆονς απᾶ Ῥχοδο]γίας, 

Ονοἰθβαπᾶ Αιπρίας,---ἵε εαν 

μ--ᾱ 0 

-- 1 

ἔἶνοπι {ο πια]ο Ρβοϊθπη φἀάναβεοα 3, Τμοπι. Ἐ]επον, οα Εί5 

ῥάδεηρο, αἀοήίπς Ῥϊοσοπος ]ποτήαβ, ΤαπιρΠολας, απά Τσρκο, 

Βοινς ἐἶναί 16 16 αρρίίαᾶ βροοϊα]ἰγ {ο Ιπᾶϊολίο οἵαοἷθΒ ΟΥ ϱγο- 

Ῥ]οίίο ΤΘΒΡΟΠΒΘΒ. ο Ἱβοά ὮΥ «ᾖοεεραμβ, Βίασο, απά Ῥ]ή]ο, 

---δοο Ῥοάάυάρθ,. “Ας ο Ορίρέ ρανο {]οπη αὔ{ογαπορ 7 Ἠα6 

τοβροοῦ {ο ἐῑθ ἱπιροςί οἱ πο οοπηπηαπἰσορ{ἶοης ταίλοτ {ματ {ο 

Όνο {οί οἳ ελα πιοτθ Ῥοποτς οἱ βροα]ΐπρ, ο οἳ αχρτοδείηρ 

{απηξοίνθδ, 

Σ΄ Άυλαβεις οὔοἳΤ8 Ῥαῦ έτος ἤτηθς ἵπ Ν. Τ. αγαγΒ τοπζοτεᾶ 
ἀουοωί. 198 γ]οἷθ {απηἰ]γ---ευλαβεια Απιᾶ ευλαβεοµιαι 319 {οαπᾶ 

δαΐ 6οΥΘΏ ἔπιοβ. 16 15 οηἱγ ἵπ Ἠε]]οπὶβο ἄταοῖς {ουπά ἵπ 96 

πφᾳρο, Τ1θ ρίοις Ἠπους απᾶ {ο ἄευοιί ἄτοσκςδ οογγτοβροπᾶ 
πα. {ἐἨίς πδο οἱ Ἱ6, 1 16 Ῥτοδαβ]ο ἐλαί πο ος, λατ 
βο]ουγποςς ΊΏ α]] παἰἸοηΒ, Ίογο τορτοβοπ{θᾶ Ίπ {πί5 ρυθαῦ αππ]- 

γοἵβΗΣγ οἳ ἐἶιο αἰνίηρ οἳ ἐλοίν Ίατ Ὦγ τηοπ 11ο χηοςὺ ρίοιΒ απᾶ 

ἀογοιέ Ίπ 0μ1εῖς πη{ῖοη, 

! Εὲς ἕκαστοε: Πίοτα]!γ δαοἷν οπςι Ὁιιῦ ἵη οι πδαρθ, ευεΥΗ οπ6, 

16 πιοτο οοηαοη]α]. ΤΠ 6οπιο θἰα]ίγ οοσισΓθησθΒ Ίπ {πο Ν. Τ. 1έ 

15, Ὑν]{] Βοπιο {οτυ οχσορ/ήοἩΒ, ἐγαπδ]αϊοᾶ ὮΥ ευεγή οπα. 

} Ίδια διαλεκτῳ:: Πέογα]Ιψ ἀἰα[εσέ., ΤΠἱ8 πτοτᾷ ἵπ λα ΟἨηἱβίίαν 

εοιἰρέατος 15 ἔουπά Ῥπέ οἷκ 4πηοβ, απᾶ {ἶοβο πτο {ουπά ἵπ  Ἔμο 

ΑοἴΒ.” Τὲ 19 πνῖὰ Ἡςδ πιοτο {ππϊΠασ]γ τοπᾷοτος ίοΏηριιο. ΤΗ148, 

π8 ἵῃΠ {πο 0489 οἳ βαπτισµα, 9 Ῥϊοίου {ο α ΠΠΘΙΟ ἴΤαπβ- 

{ογεποο. 

κ Παντες ἵς ἁοαοιζα], απά 15 το]οοίοᾶ Ὦγ ΜοἩ., Ὠπ., απ Τί. 

ΡῬιΐῦ Ἡπο]αιξ απά 6οπιο οίμοιβ τερατᾶ ἵέ α5 οπιρ]αίίο. 1ὲ 18, 

πάρα, ἰξ ρεπιπο, α Ώρατο οἳ απαρ]βοα{ἶοη, 

Εν ᾖ---ἴα το]ὴστι, τοῦ, “ αγλιοτοῖτ 3. 

πι Του ἐ]ο ζτυσίίεγα, που’ αἶ5δο οὐδο]οία, εαΏαάἐίο (λοδε ἵπ- 
λαδίέπ, 45 ποῦ οπ]γ πιοτο πποᾶθτπ, Όαἡ πιοτο Ιπά]οπίίτο οἱ {1ο 
γορίπιοη απᾶ πιοχο {π Ἀατππονγ πα 1 Ππλαδί, ἵπ ους γογπᾶ- 

οσἶατ, 15 ολ ἐταπβί νο απά {πίγαηβίδ]το, 

5 Τηάρα Ὦ,  Βοπιο οπήποηῦ οτ{4ο8, Β4ο α5 Ὦτ, Ῥ]οοπιβε]ᾶ 

απά ταπγΏ]ς Ῥοππ, Ίξα., τερατά Ππίβ ας α γἰΜμίίοα οἳ {πθ 

ΟΟΠΊΠΙΟΠ γοπάἵης. '']ζωπεα οχαοί]γ. βἱ8 {ο ρεοσταρλἰσα] οτάος 
οἳ {πο οοιπ/τίθ παπηεᾶ, ζωάεα ἆοο ποῦ--Ῥατπίπης, απᾶ 
Μοᾶςς, απά Ἠ]απι{θς; Ἠοβο πο Ἰπ]λαυίς Μοαβοροίαπήα, απἆ 

Ἰάμπιοα),, Ἡοβίᾶςς, {6 ἵ8 πού Ικο]ν ἐἶιας, ἵπ 51ο] α οοἡπίίοη οἳ 

οοπητίορ, ο αᾶσα, ἵπ νἨ]ο] ἴἩογ ποτο πββοπη]εᾶ, πγου]ά ο 

παπηςι---Λπᾶ πατηςᾶ, ἴοο, οιιὲ οἱ 168 ΡΥοροτ Ρ]ασς, Βαύ Ἡαρδίοτβ 

ἐοχέ, δαΐπρ ἴἶπο βἰαπάατα {οχὲ, τοπάοτβ ἐί5 ροβίέοη ρταἑπἱ{οι1β. 

ΟΜιοσγ]εο πο βἰτοπρ]σ Ιπο]ῖίπο το 1άήπιθα. 



ΑΟΤΡ ΟΡ ΤΠΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. ΟΠΗΑΡ. π, 

ΚΙΝ ΙΑΜΠΞ᾽ ΥΕΠΘΙΩΟΝ. 

Ἠθαχ ποπ βρθαίς ἵπ ουχ {οπσιιος 

Όιο υγοπᾶσγ{α]. ννου]ςς οἳ ἀοᾶ, 

139 Αιπᾶ που Ίνογο αἲ] απιαζος, 

παπά ννοτο Ἰη ἀοπδί, βαγἰης οπο {ο 

αποῖΐἸον, Πα ῦ Ἠιδαποθίῃ ἐίς ὃ 

15 Οὐποιβπιοο]πα, καἱἀ, Τ]οςο 

ἨΙΟἨ 819 {111 οὗ πθν’ νο, 

14 Ῥαΐψ Ῥοΐαι, εἰαπᾶῖης 

Πα ο οἶονοι, Πιο αρ 5 

γοίσοθ, απά βαῖά απίο ἔλοια, ὖο 

ΠΠ οἳ {αᾶθα, απά αἲ] γο Οιαῖ 

ἀνπο]] αὖ οοχαςαίθπι, Ῥο {λὶς 

πουν πιηῦο Υοι, απᾶά Ἰοσι]ςου 

ο 17 Υογάε: 

16 ΈοΥ ἴ]οφο ατο πού ἀναηκθη, 

5 Υο 6υρβοδο, βεείπσ 16 16 δι 

ἴπο π]τά ηοιχ οἱ ύμο ἀ9γ. 

16 Ἐιΐ 08 18 {παῦ ννπήο]ι νγας 

βροϊκοη ὮΥ ο Ρτορ]οῦ ᾖοοἱ, 

17 Απά Ιδ βἰα]] οοπιο {ο Ῥα58 

η ἴμο Ια5ὐὺ ἆαγς, αϊ]ι οἆ, 1 νο] 

Ροτγ ουῦ ο 1αγ δρίΕἱῦ προῃ αἰὶ 

ΠοδΗ: απᾶ γοιι βοπ8 οπά γοιΥ 

ἀπαρ]μίοις 8Π8]1 ῬοΡΗςΒΥ, απᾶ 

ον γουπς Ίποη βΗα]] 56ο ν]δίοης, 

απά γοιν οἷά 1186: Ελα] ἆγθαπι 

ἀπαδιης: 

πρ 

απΏΡΙς ΤΕΧΤ. 

. / / Σ. ο) 

ακοὺοµεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς 
/ / Ν 

ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα 
αν ο] » / Ν 

τοῦ Θεοῦ; Ἠ ᾿Ἡξίσταντο δὲ 
; Ν / σ/ 

πάντες καὶ διηπορουν, ἄλλος 
Ν / / / Ἀ / 

πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί ἂν θέλοι 
. 5 3 ο 3 9 

τοῦτο εἶναι; 9 Έτεροι δὲ χλευ- 
΄ 5). ϱ ΄ 
ἄζοντες ἔλεγον, Ότι γλεύκους 

/ µεμεστωμένοι εἰσί. 
Δ / ΔΝ . 

1 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς 
ᾳ Ν Ν « ο 
ἔνδεκα, ἐπῆρε τὴν φωνην αὑτοῦ, 

/ ε - / 
καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, «Ανδρες 
᾿Ιουδαῖοι, καὶ οἱ κατοικοῦντες 

Δ α - - 
ἹἹερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν 

Ν 3) 3 
γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε 
νε ΄ 16 » λ ο 

τὰ ῥήματά µου. οὗ γὰρ ὡς 
ων / ω 

ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι µε- 
/ λ 4 ο 

θύουσιν' ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς 
ε 16 Δ ω. 4 3 Ν 
ημέρας" ἄλλα τοῦτο ἐστι το 

Ν α / 

εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου 
Ν 5 - 

᾽᾿]ωὴλ, Ἡ Ἰαὶ ἔσται ἐν ταῖς 
9 / ε / / ς Ν 
ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεὸς, 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεῦματός µου 
μα ν ΄ ΔΝ / 
ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύ- 
σουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγα- 

Α . / 
τέρες ὑμῶν' καὶ οἱ νεανίσκοι 
5 . / 3/ 5 

ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ 
/ ) 3 / 3” 

πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυ- 

ΠΏΥΙΡΏΕΟὉ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ἔπαιη βρεα]Ίηπς ἵπ ους οἵ/Ώ 

ἴοηπρφιαθς ἴμο οπι]οβῖο γνου]κ8 

οἱ ἄοά. Απᾶ ἴΠ6γ νγοιο αἲ] 

ΒΙηΩΖΘᾷ απά ρειρ]εχεᾶ, ϱαγίης 

οπο6 {ο οπού]ος, Ἰλμαῦ ΠΊΘΑΤΠΒ 

μα. Οἶμθτς (πιουἰπς) εαἲζ, 

ΡΤΠΟΥ ατα {1 οἱ αφιθοῦ 

π]πθ. Βαῇ Ῥοΐου, δἰοπάῖπρ αρ 

Ψῃ πο οἶογοῦ, ταἶδοά Ἰὶς 

νοῖσθ, απ ϱαἱᾷ {ο ἔ]ποη, :27οτνς, 

απά α1] γοι ζλαί τοςίάο ἴπ Σοτιι- 

Β4Ί6Π1, ο ἐς πουν {ο γοιι, 

απά Πεαχ]θη 6ο ΤΗΥ νγονᾶς: {ον 

{θεο Ίπθη αἲο ποῦ οταπ]ς, ας 

γοι 5ΡΡοςο, βοοῖης 16 ἵδ δαῦ 

Όιο ὑμ]τά "πουν οἱ ιο ἄαγ. 

Ῥαΐ0 Ὠμς ἵς ἐπαῦ συμ]ος. ννας 

6ροζοπ «ἴμτοισ] ιο ριορ]ού 

1οοα], Απά τὸ ελα]. σοιπο {ο 

ῥᾷ55, 1π "ἴμο Ἰαδῦ ὅαγς, {λαοί 

1 ν]] ροις ού οἳ 1Υ ΒρΙΜύ 

προῃ αἩ Πσβ]ι, απά {Που 5λα]] 

ΡΙΟΡΙΊΟΡΥ. ἄοι ΥοΙΠΡ ΠΙ6Η 

βΛα]] 9ος νδίοης, απᾶ οι’ ο]ά 

Ίππο βα]] ἆγθαηι 1π ἀγρβτης: 

12 

μι ὃ 

μι σι 

» Τα µεγαλεεια ἵ5 πιουθ έλα πιέρ]γ, οἳ αὐσπάεγ/. Την µε- ” Ν1πο ο)ο]οοῖς ἵπ ἐλλο ηιοπίπρ, 

ῥαλειοτητα 15 τοπάστοὰ πιαςπ{[ίοεµας, Λοίς 191 3277 πια]εσίη, 

2 Ῥοΐον 11 16. νι Πὴς οοπίοχέ, 1ὲ5 {111 ἱπιροτί οἱ ρταπᾶσυς 16 

ομ]]οά {ον. “ Ἰγοπάοτία] ἀἱβροηδαίίοης οἳ ἄοά 3, ἨΠοππρδοή; 

6 Ὑγοπάᾶστ[α] γου]ςς οὗ ἀοά 3, ἸΓα]κο[ο]ᾶ, Ῥοοίμνογᾶ, ἨαβΙαΥ ; 
α Ἰγοπᾶςις οἳ ἄοᾶ 2 Μας, Ὀγταο, 

» Τεν 16 παρρ]οᾶ 1Π 6ΟΠΙ, Υ6Υ5, «Ἀλευαξοντες ἶ5 ταραζἱαίοά 

νγ αΕ., 8οἩ., Όπ., απᾶ Τ{., απᾶ διαχλευαξοντες 5αυς[ί{θοᾶ, 

4 Γλευκους, παπβίαπι γίπαπι 1θ0ρης οκ πγῖδ οχρΓΟΘΕΙΠΙ 

οἱ βΥποοᾶοσλίος, απϊνίς ἁπίοί Ῥούας απηδί, α βποού Ἰίηθ,--- 

Β[οοϊ(1ς, ΤΓεβ]εγ, ΓοπιρεοἨ, ἄοπονα, Ἠλείτης, Λήμβίο, Υ αἱραῖα, 

γιο], ΊΝαιυ οῖπε, Μανὰοοῖς, αύτη παπα] ἷς αἱῑδ. ο Ῥοπίο- 

οο5ύ οσοατγοᾶ ἵπ 1 1πο, ἴλο Τε Ὑ]ηίασο ἵπ Απριαδί, Οο9Π86- 

αασπ]γ, ἵὁ σομἱά πού Ὦο πδιν γγίπο, 

Ανδρες Ίουδαιοι, 165; Ῥουπ ΊΠ Ζθγαδα]οπι, σὲ κατοικουν- 

τος «σι, απᾶ «Ἰοπίθ]ι οοητοτίΒ, οἳ ᾖσπε Ῥουα ἵπ ζοτ1βα- 
Ίσπι, αηᾶ Τοτοίση ύ6ιβώ ἩἨποκοίέ, ουσι παυ]ής αἲῖς, 

εινα, ἐ]οιρβ], ποὺ ὃη. Ἡ. 10. Ἔπο ΠοφποπίΙγ ἱπᾷ]ομίορ 

0, 38 απ αἰ]ογ! Ὀπί δια, ἠλιτουρ]ι, 38 πι Ἀβοπῖ, ΟΓ ΠΙΟΒΒΟἨΡΟΣ. 
Βο Ῥϊσοτίας, Ρ. 010, Βαο, 6, “"οσπι ἀαΐῑνο, αἲ Ῥ]ην πιάπν τοβάί- 

ἐας δμὸ 3, 

α Τῃ ῃθβο ππίὔπσς, ὅ ἰᾗα ἰαδί ἆαις 3 βοποτα]Ιγ, ἰξ ποῦ 

αἳπαγς, Ἰπᾶϊσηίο ἴλο Ομτίβίαπ αρο. Ἰπᾶσεᾶ, ἴλο οοπο]αβίοα 

ο ίλο ο ουίθ]ι ἀἱβροπβαβίοἨ 148 1ο οοπποποοπιοη{ οἳ εο 

Ολήείαπ. Α8 ιο ππογπίπρ Βία βθί ἵπ αγ, 8ο ἀῑά Ίο 

Παιηίπρου ἄοοτοιδο 48 ἔἶο Βαη οἳ τὶριίθουδηθδς αγο59 αγἰέ]α 

Ἱοβ]ΐηρ Ίπ Ἠΐς πηρε. ἆθδας Ομτῖςί 18, ἵπ ή τίοιν οἱ {Πο Ῥτο- 

πηίςοβ, ῃΓΟΡΘΙΙΥ βαϊά {ο Ίατο “Αρροατθᾶ ἰπ [πα οπᾷ οἵ {ο 

πον]ά 3, {ο ραΐ απαγ βἰπ-ο[ανίηρς Ὦγ ἔλο βαοίΒορ οἱ Ἠἰπιδε]ή, 

 «θΠϱ]] ἄγδαπι ἄνεαπις, ος ἄτεαπι πλ (]ι ἄτοσπιδ; {03 ενυσένιοις 

ΜΠΙ ϱἱγθβ ενυπνια. ιν Ῥτο Ἠποκαίί απά 8οπιθ οἴλαι 

ἐγαης]α{οτς, 1ν6, ἵπ ἐ]ιίς οσο, Ῥυοίεν τίοβΌασβ)5 {οχύ. 



ΑΟΤΡ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΡ. ΟΠΑΡ, Ἡ. 19 

ΧΙνα ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

18 Απᾶ οἨ ΤΩΥ αοιγαηΐβ, απᾶ 

ο ΠΥ Παπά -παδίᾶθης, 1 γη] ρουχ 
οαῦ ἵπ μοβ ἆαγβ οἳ πιγ δρΙη6; 
απᾶ ΤΏογ εΏσα]1 ΡΥΟΡΗΘΘΥ: 

19 Απᾶ 1 συ] «πθν ννοηᾶςίΒ 

Ἰη Ἠθαγθιπ 4Λογύθ, απά αἶσῃς 1η 
ἴπα οαχίῃ Ῥοεποδίῃς Ῥ]ουά, απά 

96, αηᾶ Υγαροιχ οἱ βπιο]ςθ. 

ο 90 Το Βαπ βα]] Ὦο ἑανηθά 
ἴπέο ἀατίκπσαα, απᾶ ἐ]ιθ πιοσΠ 1Π0ο 

Ῥ]οσάᾶ, Ὀοίοτο ὑπαῦ στθαῦ απ ποίᾶ- 
Ρ1ο ἆαγ ος ἐμο Τιοᾶ 6016. 

91 Αηά 16 βΗα]1 οοΙπθ Το ρᾳ85, 
ἐλαί ννποβοενοθυ Β]ια]1 ο811 οἩ ια 
Ώ8ΊηΘ οἱ {πο Τους, 581 Ῥο βαγεᾶ. [ο 

90 Ὑ6 τση οἱ 18γαθί, δαν 

ἴλαςο Υγονάς; ἆ6ξας οί Ναζατεῦα, 

Ὦ Π]ΔΏ αρριογθά οἱ ἄοά 8Ίποπας 
Υοι ὮΥ πιχαο]ςβ, απᾶ πύοπᾶςις, 
απᾶ βἶρηβ, ἸΥλίοι ο ἀῑά 0γ Ελα 
ἵπ υμο τπ]άεύ οἱ Το, 8 7ο γοι1- 
Βο]γθβ αδο Κπου: 

95 Ἠϊπι, Ῥοΐπς ἀα]ινετοᾶ ὮΥ 
{ιο ἀείετπιπαίο οοαηςδοὶ απᾶ 

αΕΒΕΒΕΚ ΤΕΣΤ. 

/ 18 ’ 9 νΝ 

πνιασθήσονται. Καὶ γε ἐπὶ 
τοὺς δούλους µου καὶ ἐπὶ τὰς 
δούλας µου, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 
ναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύὐματός 
µου, καὶ προφητεύσουσι. 1 καὶ 
δώσω τέρατα. ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, 
καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, 
αἷμα καὶ πὂρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 
20 ὁ ἥλιος µεταστραφήσεται͵ εἰς 
σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, 
πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν κυρίου 
τὴν μεγάλην. καὶ ἐπιφανῆ. 3 καὶ 
ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται 

τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται. 
"Ανδρες ᾿Ισραηλῖται, ἀκού- 

σατε τοὺς λόγους τούτους. Γη- 
σοῦν τὸν «Δαζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ 
τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς 
ὑμᾶς δυνάµεσι καὶ τέρασι καὶ 
σημείους, οἷς ἐποίησε δὲ αὐτοῦ ὁ 

Θεὸς ἐν µέσῳ ὑμῶν, καθὼς καὶ 
αὐτοὶ οἴδατε, '' τοῦτον τῇ ὡρι- 

ΈΕΕΝΙΡΕὉ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

απά οἩ ΠΙΥ ΠΙΑ 8θΙγ8ΠΊΒ, 5Ώᾶ 18 

ΤΙΥ πιθῖᾷ βοτγαπ{, Ίη ἐ]οβθ ἆαγς 
Τ ση] Ῥοις οαῦ οἱ ταγ ΡΡρΙΠΐ, 
απᾶ ἴμαυ εΏα]] ῬτορἩθβδΥ. Απᾶ 19 

Ι ν]]] Βἴούι Ὑνοπάθιβ ἵπ ἴλο 

Ἠθεαγοπβ "4ΡοΥθ, απᾶ ΒἱΡΠΒ ΟΠ 
Όπο οἑχζἩ Ῥεπεατ]---Ρ]οοάἆ απά 
το, απᾶ ΕΠΙΟΙΚΥ 1Υ8ΡΟΥ. ΤΠε 
δυΏ βια]] Όο ὑαγπαά 1πῦο ἄατ]κ- 
ΏΘ8Α, απᾶ πο ποοῦ 1πήο Ρ]οοἆ, 

Ῥείουο ἐλαί σιοοῦ απά ΠΠ]ιβίγ- 
ος ἆαγ ος ἰπο Τιοτᾶ οοπιθ. 
Απᾶ 1ῦ «Ώθ]]. οοπ1θ {ο Ῥ858, ὑἶιαῦ 
6ΥθιΥ οπς Ὢ11ο 51151] σα] προπ 
{16 πηαπηο οἱ {πο Ποτά, επε]1 ρο 

σβανοᾶ. 15ταθ]έοες, 16δί ἐλοξο 

ψονᾶς: ἆοβ18, ἴ]ο Ἠασαιοπο, 8 

πιαη αρρτογοά οὗ 6οἆ απιοπρ 
οι, ὮΥ π]ταοΙθΒ, απᾶ υοπάςις, 
απᾶ βἱσῃβ, Υυπ]ο]ι αοά ἅῑά Ὦγ 
Ἠΐπα, 1η πο ταϊᾶκξ οἱ γοι (88 
γοι, ΥοιἈΙβ6ΙΥΘ6Β αἱδο Ιποῦ)--- 
πα Ἠαγίης φοἰζοά, νο, Ὦ} ἐπ 25 

σµένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ εᾖασ]ατοαᾷ οουπδοίι οπᾶ {οτο- 

»«Ῥοεΐου Ἰπβοτίβ ανω, σηµεια, κατω, ποῦ ἵπ ἴ]ιο Ἠεῦτον.. Τα νο ῬοτεοἩ, 

Οτῖδύ ἵας ἀεείατες, 
Τε 

παϊβείοι, απἁ ποτῖς οἳ {πο Τωονά ὔε8υβ 
Φτοπιιἰαεᾶ, πιατλεᾷ ου απᾶ ἀεβιπε, Ίπ 

απ «πιοΚγ ταρον ὃ, ΈΠοπιρβοῦ,  Ο]οιιᾶς οἱ βμποίκο ”, 
τερατα καε σ]µεια ἨἈπγο ριποσᾶά ἴη βρροβί(ίοη {ο ἔμοπι, ὄιμα, 

πυρ, ατµιδα καπνον, Ἱ. ο. ἐε Ῥτοβὶρῖος απά βίσης ατο Ῥϊοοῦ, 

Ἠτο, απᾶ Απιοκγ ταροτ. 1660 ἆγο Ὀιιὸ ἴἶο ροτίοπίς οἱ {1ο 

ἀεβίίαγ, απᾶ πού {πο ἀθεο]αίοπα οἱ {ο «θταβα]οτι ἐλαί ἔνοη 

Ὑά8. ΒάσΠ το {θ τερατα εν τῳ ουρανῳ, απᾶ 1ο σηµεια επι 

της ΠΕ. 

Σ Σωύησεται, 81 Ὦο ϱανοᾷ ᾖ'οπι ἐ1ιο ἐλαν ἱπιρεπᾶίπρ {πάρ- 

πιρηίς. 11ο οοπἰοχὺ ρἶνοβ 16 (μάς πποππίπρ ἵπ ἐμίς Ρ]ασο, ἐλλουρ]ι 

πδαα]1γ {π είς Ῥοο]ς οὗ Αοίβ, ἴὲ τοίρτς {ο έἶιο (α1τ6 ατιᾶ οἴοτωα] 

βαἱταίίοῃ. 

5 Ὡρισμενῃ βαυλῇ και προγ;ωσει Θεου. Ἰπ Βἱ5 ΡΊταξθ δριζω 

16 απιρμα{ίο απά ἱπροτίαπί. Τὸ 15 ἀεβιοί Ὦγ {1ο ννουᾶς ἀείετ- 

πάπα, ογάαΐπ, ἀθείανε, Ἰποέ, η οἳτ ὁοπι. Υθυ., 1ο 931: 991 

Λοίβ 101 43. Ὑηίο] οἳ έΊθβο ἴοαν οΏα]] Ὄο βο]εσίοά ἵπ αἩγ 
Εἶνοι Ῥάβδαρο 16, οἱ οοτβθ, αοοοτάίπρ Το {ο οοπίθσξ, ἵπ ἐ]μο 

ἠαάρπιοης οἳ ἐἶνο ἰταπβ]αέος; απᾶ {ας ροποταί!γ, ἶ5 αοροτάΐπᾳ 

{ο Ἠΐ απα]οργ οἳ ΗΕ. Ἐπό {ο ἔμοςο {ους ἁοβη]έ]οπβ ππαγ Ὄο 

παάθά---ἐεγπιίπο, Ππίο, ἀεβπίο, ὧο ἀεβπίίοπεπι γεῖ, Ατϊβίοι]ο, 

Βοβρυία, Ῥορογίποπ. Το ἆθβπα, απᾶ {ο ἀσεῖαγα, Ἀτο 18 πιοβὲ 

εὐγπιο]οβίσαϊ απιᾶ ϱοηΏοτα] ποοορἰδ/οἩΒ. 

νο Ίμανν, ἴἶιο Ῥπορμαίςβ, απᾶ ἴλο Ῥββίπιβ πο οπΠρηίοποᾶ 

ΟἨτϊκίαπ ους οἱ π]] ἀοπγ. Ἰπ σἈβεΒ οὗ 9Ηἱβ βοτό, ους τα] Ίῃ 

ἔτπηβ]αίῖοα 16 {ο βἶτο, ποῦ α ῬατΗου]ας, οὗ α ρήγαϊἴο ἱπίοτρτοία- 

ἄοπ, Ὅαῦ οἱζλου α ᾳοποσῖο, ΟΥ α Βρθοἰβο 916, 48 {1θ 6389 ΤηΑΥ 

οσα] Ιπάϊοαίο. εδ Ίπγο {πο ϱοπίΒ, ἴο βρθοῖεΒ, απἆ {]ο 

παἰγἰά πα] ἵπ γγοτᾶς, απά ἐοῖν αοοθρἰα/{οπ8, 48 πο Ἠαγο {η απῖ- 
τηβ]ς οἳ ΡΙηπί5. Ἴπθγο ἴλοτθ 15 πο τοαβοπαΡ]ο ἀοιδέ, πνο ρταίεν 

Έμο Ῥτοοϊδο ἡπαϊυάμαί ππεαηῖης, οἶεατ]γ Ἱπαιοπίεά ἵπ 119 σοἩ- 

ἰοχί; ποχίέ {ο {ΠίΒ, ἐιο αφεσί[ο; απᾶ πλοα ποίέ]ον 18 ο]εμτ]γ 

ἠηᾳ]οαἰοᾶ, {ο φαπογίο 86πξο; ἴλις ρἰγίηρ απ οηια] οΏαπορ {ο 

6Υ6ΓΥ οπο {ο {ουπῃ 16 οὗνπ /αάρπησπέ οἱ ο ποτά 95 Βθηίσποο, 

38 {ο {19 τηοαπίηρ οἱ {πε Βρίτί 6, 

Οἰνεδέ Φεδιθ Ῥείπρ ἴἶιο οεπίτο απά οἰτοππιίετοπου οὗ {1ο 

Β]δίο, ἐἶνο Αἱρίια απᾶ ἐἶλο Όπερα οἱ 11ο π]ιο]ο το]απηο οἱ αοά, 

οἳ πΊοιη Ἰο8ες ἵω ἐἶῑο Ἰμασν, πιά αἲὶ πο Ῥχορλιοία, {1ο Έγαηρο- 

Η6ί8, απἁ ἐμο ᾿Αροβί]θβ, 8ΡοΚ6 απά ὙἩτοίθ, {Ἡο βαπ οἱ {πο 
βρἰστἑαα] απάἁ {πο τηοταὶ απἱγ6υςθ, ο ἰθβίπιοηγ πνλίοὰ ἄοά 
νο Ἐπίιος Ίνας ρἶνοα οἳ Πάπα, {β {ιο βρἰτ]6 οἱ {ο ππ]ιοῖς οσαοῖθ 

οἵ ἐοβίπιοηΥγ οἱ ἄοά. Ἡογν. 19 : 10. 

Όριξω οοσατΒ οἶσαί Έπιορ ἵπ ἴμθ Ν. Τ. τοργεβεπίοά Ὁγ 

ἀαἰετηήίπαίε, Ίωα]κο 291: 2921 ογάαΐπ, ἀεείατο, ἐἡμμί. 96 ΑοἲΒ 
101491 11129: 11:26, 91: Ἡοπηπε 1:41 Ἠοῦ. 417, 



14. ΑΟΤΡ ΟΝ ΤΙ ΑΡΟΡΤΙΕΟ. ΟΠΑΡΕ. 

ΚΕΙΝά ΙΑΜΕΘ ΥΕΕΒΙΟΝ. 

{ογοἰκπουγ]οᾶρο οἳ ο, γο Ίανα 
{αχθη, απά ὉΥ ]οκος Ἰαπᾶς 
Ἠανο ογιαοϊβοᾶά απᾶ ε]αΐῖτ: 

24 Ἠλοη} ἄοά αμ χαϊσοᾶ 
αρ, Ἀαγίπς Ίοοβεά ἴο ραῖης οί 
ἀσαβι: Ὀθουιικο 19 Ίνας πού Ρος- 
βἱο]ο {αῦ ο εἱοαά Ὄο Ἰο]άει 
οἱ 11, 

96 Του ὈὨανιά ερεα]κεῦῃ οοπ- 
οογπῖπς Ἠ1πα, ΙΤ {οχεδαν; ὗπο Τιονά 
41Υ/αΥ5 Ῥεΐοτε πιγ {866 {0Υ Ἰιο 18 
οἨ 14Υ αχὶσαῦ Ὠαπά, ὁλαῦ 1 επου]ά 
ποῦ 6 πιογεά: 

96 Ἐλενείοιο ἀἱᾷ ΠΙΥ Πεανῦ 1ο- 
1οἱσθ, απᾶ 1ΑΥ {οησιο ννας σ]αά” 
ἨΙΟΥΘΟΥΘΥ α1θο, ΤΗΥ Ποσι εἶνα]! τοςέ 
ἵπ Ἠορο: 

97 ΒθοἈιβθ ποια από πού 
θαγο πι εοιἰ ἵπ ΠεΙΙ, πεϊίλατ 

σπΕΕΙς ΤΕΣΧΤ. 

Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες, διὰ χει- 

ρῶν ἀνόμων προσπήξαντες ἀνεῖ- 
λετε 2 ὂν ὁ Θεὸς ἀνέστησε, 
λύσας τὰς ὠδίνας τοῦ θανάτου, 
καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖ- 
σθαι αὐτὸν ὑπ' αὐτοῦ. 3ὅ ἠαβὶδ 
γὰρ λέγει εἰς αὐτὸν, Προωρώμην 
τὸν Κύριον ἐνώπιὸν μου διὰ παν- 

τός' ὅτι ἐκ δεξζιῶν µου ἐστὶν, ἵνα 
μὴ σαλευθώ' Ὁ διὰ τοῦτο εὐ- 
φράνθη ᾗ καρδία μου, καὶ ἠγαλ- 
λιάσατο ἡ γλῶσσά µου" ἔτι δὲ 
καὶ ἡ σάἀρξ μου κατασκηνώσει 
ἐπ᾽ ἐλπίδι. 3 ὅτι οὐκ ἐγκατα- 
λείψεις τὴν ψυχήν µου εἰς ὥδου, 

ἘΕΕΝΙΡΘΕΌ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

κπουν]οάσο ο{ ος ας γιο]άρά 
»1ρ, Υοι Ἠανε, ὮΥ π]οκεά 
Ἰαπάᾶς, ογαοῖβοά απ βἰαῖη, 

ΦΝΏοπι ἄοάἆ Ἰαβ ταϊθοᾶ αρ, 
παν]ης ]οοβεᾷ {πο «ραπάς οἱ 
ἀθαΐῃ, Ώ6σδαςδθ {6 Ίνα 1ΠΥροβ- 
βἶρ]ο τλαῦ 19 βποι]ᾶ Ῥο Ἠε]ά 
ππάθν 16. Βου Ώαγ]ά 6ρεα]α {ο 
αμίηις 1 παγο α1νγαγς τερατάσἆ 
{16 Τιονᾶ, ἃ5 Ῥοείοιθ ΠΥ {λσος 
{10ΟΥ Το 18 οἩ τΥ αἱραῦ Παπά, 
Όιαῦ Τ εποπ]ά πού Ῥο πιογεᾶ. 
Τ]ιεχαίογο ἄῑά πιγ Ἰθαχῦ 16- 20 
1οἱσθ, απά ἩΙΥ ἔοηπσαθ 1788 
6]αᾶ: ΠΊΟΤΘΟΥΘΥ ΠΩΥ Ώεδῃ βλα]1 
γθβῦ Ἰη Ἠορθ, επαῦ ἐμοι ν]ό 
ποῦ Ίθαγο πΙΥ 5ο] 4ΠποΠΡ ο 
εθαά, παϊύ]ου υγ]ῦ ποια βαβον 

2Ί 

- Προγνωσις οοσαΤΒ Όί Όγίοο Ίπ {ο ΟἨτ]βήπη βοπἱρίατοβ. 

Τη Ὀοίλι οαςος 19 τοίον5 {ο ἀοἆ)Β {οτο]κποπ]οάρο. ἨΠίδ, Ιπᾷσθᾶ, 

1η οοπᾷρβοοπείοπ {ο ους πηοᾷθς οἳ γ]ευΊηρ ονουίς. Το α Ῥοῖπς 

Ἱηπλαβίθίπς οἑογπϊϐγ---ἴἵο π]οσή αἲἱ ἑήπρς Ῥαβῦ, Ῥτοβοηῦ, απᾶ Το 

οοπηθ 3Γο 6Υος απᾶ αἰί]κο ργοβοπῖ-- {ογο]ςπουγ]οίρο ο Ῥαδύ Κηοι- 

Ἰεᾷσο αρρίίος ιού. Τίουπ]όγ Ραδί απά Γαέατο αἲ0 α ΠΊίπο δα, 

3Ἡ ονου]αδίίπς που. Ὢοοῦ ποὺ πο « Ιπ]αδίς οογπῖγ 33 18. 

σ{ ς 10. 

 Γκδοτον--- σα ία», γἱο]ᾶοᾶ αρ. Της 15 Πέετα], δα, Ῥοΐπς 

α πηιος Πγραίοᾶ Ῥαβεασο, πνο Ῥτοίος νείπρ Ἠθοναὶ {ο α πα] ή, 

ο Ἠομᾶς, ὑαπάς, οογάδ, απις8, Ἀαγο Ώου Ὦγ ἄϊνοις ἵτηης- 

Ἰωΐους απᾶ ογ]έΐος τορατᾶσα αξ αρρτορι]ηίο τερνεβεπίαγος οί 

ωδινας.  ἰει πιαοι Ρτοβα δι Ῥοσα οοπ/οοίιτος ἐλαῦ α5 ἴλλο 

Ἠοῦτανν 19111, ὙγἰΕ]ι ένο γατίηξίοη οἳ οπο Πδίο ροΐπέ τηαγ ἵη- 
ἄϊποτοπι]γ εἱρηί[γ ραΐης ο δοπάς, ἴλο {οτπιοτ ἶ5 ποχο ρτοίεσγαᾷ, 

Ῥοσπμ5ο αρτθοίηᾳ Ῥο8ὲ τν] έ] ἔἶιο οοπποσίζοπ---οἶδο 16 τηαςέ βἱρη{γ 

ἴἶιο οοπβποιποπί {ο πηήσοἩ ἔἶλο Ῥαΐπς οὗ ἀθαίλ Ἠαά Ὀγοισλό Ἠΐμι, 

Ὠοᾶά., οοτπραϊο Μαέ]. 941 16. Που. 17: 1.---Βαϊ αξ ο Ῥαπῖς 

οἱ ἀθαί]ι Ὀδίέου 4στθο νε τνμαξ {οἱ]οίγ ππο Ῥτοίον ἀ6, «Αραΐη 

ποτο Εοοπ]8 {ο Ῥο απ αΠμθίοα {ο Ὁσγίά)ς ἐταπιρῃ οπού ἴλο 

Ῥμὴ]ἱφήίπος, οἳ ουος Βαα], 8αρροδθᾶ {ο ὓο ἀοθοηδος, 5. 15 : ὅ 

ἵῃ ἴποδο τνογάς :---- 

η 1ο οονάς οἱ Ἠσάᾶςς οπο]οδοά πιο, 

Τ]ιο 5η.γ9ς8 οἱ ἀοδίλ ποτο Ἰμίά {οἨ της, 
Τη Τη ἀῑδίτορς 1 ομ]]οᾷ προπ /οἱογσ], 

Τ]ιοπ {πο θα] βοοῖς απᾶ {τοπιρ]οᾶ, 

Το {ουπάσξίοη οἱ {9 παουπίπίπς τοσο. 

Ὅγο Ργοίοτ Β τίοιγ οἳ {ξ, π5 αβρτορτίαίο {ο ΟΗτΙΞΗ5 τοβτ- 

τοοίίοῃ. 

ἆ Γις αυτον τ---]οΥ έπὶν ο 1π τοίθτοποθ {ο Ἠΐπι, ἱπρετβοπαίπρ 

η 

ο Ότι οοπῃ, τος. ἵ5 {ΓοαιθπίΙΥ τοπᾷογεά ὮΥ /οΥ, ἐναί Ῥεσαισθι 

κ Ῥροριρο ἐ]αί 0. Τμο Ἰαςδί οἱ ἴ]οσο 15 α5 τοάυπάσπέ 45 /οἨ ἐο, 

Τ]ιαί ἴς πιοβί ροποτα]1γ πἀαρίοᾶ {ο ἀεοίατο 1έ5 {111 6εηΏβο, απά 

ἵπ Ὀοέίου ἑπβίο ἔμαπ θεσαιςσε, οἨ Ώεοααδο {μαί. Ὑήπετίας οἩ ὅτε 

απᾶ τοινυν, Ῥ. ῦὰΤ. Ἱοπάσα, 1924. 

Γ Έις ἆδου. Βαοι 15 ἴπο τοπζῖηρ οἳ νο Εε]οσίθά ἄτ, ἰοχί. 

Ῥαέ, αἰελοισὴ Ίπ ο πιαίη νο τορανά 16 α5 119 Ῥορύ Τ4, οἱ {ἶιο 

Ν. Ίντο οπηπούῦ απ]οιπη]γ οοπίοσπι {ο Ι0, Τπ {6 σπδο Ὑο 

Ρτοί[ου εις ἆδην, πο τηλτρ]ηαὶ γοπάίης πἀορίεά Ὦγ τίοβρασ]ι, 

ἹμπομπωσηἨ, απά Τεοποπάογί, Τμο ορ]εοῦ οἱ {ἐῖς Ίιορο 
πας, ἐλιαῦ 8 Βου] οὗ Πο πνοα]ά πού Όο Ιοεί απιοπρ ὅιο ἀἆθαί. 
ΤΠ Ίορο {λαέ ἴποι γὶ]{ πού Ι6αγο, ὧο,, ποῦ ’! δεοαυςε ὃ. 

Ἄδηο 185 Ὁγ Ποηυιαπίδί απᾷ βΒοππο Ῥτοίοβίαπίς {ΠοιοπίΙγ 

τοπ(ογοά ᾖεἰ. 1ο Ἰῑπρς ὑναπβ]ηίους οἳ ἴπο Ἠ]ϊρ]ο τοιπᾶοτ 

Ἰήν», ο]ιεοῖ, ἵπ Ὠιο Οἷά Ῥεραπιοπί, Με]. Ὑοῦ, 54Υ8 Τμοῖρ]ι, ἵπ 
Πὶς Οάσα Βαοτα, «ΑΙ Ιουυποᾶ πιοπ πουν ἐλαέ ργανε ἵβ 1ποτο 
Ρτορος {παν Λαξ. πο Ἡορτοιβ Ἠπά πο πνοτᾶ ΡΓΟΡοΓ {ο πάί- 

οπίο Ἰοῖῖ, α5 ΟΠτ]βίήαπΒ απάειβίαπά 16. ΤἨ6γ Ἠπᾶ Τορ]μοί απᾶ 

οἹήπποπι, Τ1ο Ἠερτου μεοί βἱραϊβεςρ ο Ῥ]αςο ἁπεῖς απᾶ 

οὔδοινς, ]ιουο ποἰΏίης ο8Ώ Ῥο βεοΠ, ἆοῦ οα]15 16 (ἐς Ιαπᾶ 

οὗ ἀπτίσποςς 3, πο Ἑοπιαης Ἠαά {μεῖν ἰπίοτηα], 45 νο] 
Οοῖν βαρετπα] τορίοπς5; ἐλλοῖτ Οτσις απᾶ ἐλποῖν Βζωοπῖο τ8α]πιΒ. 

ΟΜν]εαις Ῥε]ίογο απά ἰσαο], ὑ]ιαῦ {μοτο 5 α Ἠεαυεπ, Ἡ Πα- 

ὧσδ, ππᾶ α ολσοηπα. Ἰλμοί Ἠαᾶες ἵ8 ων βἰπίο οἳ βορατβί]οι 
οἳ Ῥοᾶγ απᾶ ερἰπᾳθ, Ἔ]ιο Ῥοάγ Τθύατης {ο ἔ]ο θα] Ὕνησπου 1 

π.δ ογδα(θζ, ππᾶ ιο βρἰηὶῦ ποίατης {ο ἄοᾶ γν]ο παπα 16. Τὴη]5 

βορατα/ίοι οοππθΕ Ε11 ο Ἠθειττεσίίοπ ο ἴπο ἄσεπά, ΤΠοπ 

ο σπἰοἰοᾷ ἆθνά βΗβ]! ο ἑπτησ {πίο ἄοπἈθηπα, οπᾶ {λθ χ/ρ]ίο- 

ος βλα!] πεοεπά {ο ἐμείν Γαὔλου απ ἐῑιοῖς Βανίοῦ, απᾶ οοπ{άπιιθ 

{οτουοί πλ ἐμοπι, ΊΤ1ο Αροβίοϊίο πδο οἱ 0 ποτᾶ, απᾶ ἐοῖτ 

πρρ]ἰοβίήοπ οἱ {1ο βαγΊηρ οἳ ος Τηοτᾶ, “' Τποι πό πο Ίεαγο 

τη πο] ἵπ Παάςσς, που Βαν ϐἩγ Ἠοίψ Όπθ ἐο πεο οοτταρ- 

ἄοι 0, πάϊσαέο ἐ]λαῦ ᾖοβιθ, {μθ ΜεβδίαἩ, παβ ποί {π Πὶς Ροάγ 

(ο ροτὶε], ποῦ ΘΥΟΏ {ο ἀθοοπΙροβθ; απᾶ ἐμουρ] τοβ]]γ ᾳοαπᾶ, απά 

Ἠἱ5 Ῥοᾶγ ἱπίοτγοά, ε]ιοπ]ά βοθ πο οοταρίίου; Ῥα8, απ {οτι α 
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ΚΙΝά ΤΑΜΕΗΘ) ΥΡΠΘΙΟΝ. 

πη]ύ ἔχοι βαΏοι ἐ]]ηο ΗοΙγ Οπο 
{ο 8εο οοιχαρύἱοη. 

98 Ί]ιοι Παξβύῦ πιαᾶο ἱκπουνπ {ο 

πιο ἴμθ 1ΥΥ8 οἱ Η{6: ἴλοι αμα]ό 

πα] πο {α11 οἱ 1οΥ ηλ ἐ1Υ 
οοιἴθηβΠΟ6. 

99 Μου απἀ Ῥτούμνον, ]οὐ 1ηθ 

ᾖιοεΙγ βροαῖς ππίο γοι οἱ ἴθ 
ρα]αχοι Ὀαγίᾶ, ἰιαῦ 16 18 Ροῦ]μ 
ἀοιά απά Ῥατεᾶ, απᾶ 1 Αβο- 

Ρα]σΏχθ 16 γη ας απζο ἐπὶ5 ἄαγ. 
90 ΤΠοτείοτο Ρεΐπρ α ρτορ]οῦ, 

απᾶ ΚπονΊπρ ἐπαῦ αοἆ Ἠαᾶ βῳνοχη 
υπ απ οα{] {ο Πἶπα, ἐπαί οἱ ἐο 
Παἱ6 οἳ Πἱ9 Ἰοΐπβ, αοοοχᾶΐπᾳ ἴο 
ἴπο Ώθ8Ἡ, Ἰι πγοπ]ά 1αῖδ τρ 
Οµιής6 {ο βἰξ οη 15 {Πνοπθ: 

91. Ηο βοεῖης 0πίβΡείοτα, 6ρα]κο 
οἱ  ἴπο γθκαγγθοὐῖο οἳ Οὐεῦ, 
ἴιαῦ Πῖ8 πο] ννας ποῦ 16(ζ {π Πε]1, 
παἰ{λοχ Πἱ8 Βοβ]ι ἀῑά 5εο οοἵχαρ- 
ση, 

απΕΕῖΙς ΤΕΧΤ. 

οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν 
διαφθοράν. "ὃ ἐγνώρισάς µοι 
ὁδοὺς ζωῆς" πληρώσεις με εὐ- 
φροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου 
σου. Ὁ "Ανδρες ἀδελφοὶ, ἐξὸν 
εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας πρὸς ὑμᾶς 
περὶ τοῦ πατριάρχου 4αβὶδ, ὅτι 
καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη, | καὶ τὸ 
μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι 
τῆς ἡμέρας ταύτης. ὃ προφήτης 
οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅ ὅτι ὄρκῳ 
ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, ἐ ἐκ καρποῦ 
τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὸ κατὰ σάρκα 
ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν, κα- 
θίσαι ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, 
δὶ προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ “Ἀριστοῦ, ὅτι 
οὐ κατελείφθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς 

ἄδου, οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε 

πΕΡΝΙΡΕὉΌὉ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ῦπγ ΠοΙγ Οπθ {ο 86866 6οἵ- 

γαρᾶοῃ. Τ]μοι Ἰαςδύ πιο 
Κποννπ {ο 1ο πο Ὕναγς οἱ 

Ἠέοι οι ο [ὸ πακο 1ο {111 

οἱ 1οΥ νὰ ΤΙ Ῥιθεοποο. 

Ῥτοίμτθη, 1εὲ πιο Ώ8εΙΥ 5ρααἰς 

{ο γοι οἱ ἰπο Ῥαίατομ Ὀανίᾶ, 

Οιαῦ Το ἶς Ῥοῦμ ἀεαᾶ απᾶ Ῥη- 

ηεᾶ, απᾶ Ἠἱ5 βερι]οἩχο 18 

νη(Ἡ ας {ο τμ ἆαγ. Ῥαΐ: 

Ὀοΐπς α Ῥχορ]ιοῦ, απά ἔΚπουγ- 
ἵπρ ἐλαῦ ἄοά Ἠαά "Αοίη {ο 
Ἠίπα, οιαῦ οὗ ύμπο ές οἳ 15 

οῖπβ θ νου] χαΐβο αρ {μα 

Οµβῦ, {ο κῦ οἳ 18 {Ἠχοιιοδ; 

μα, Ι{οτεβοεῖης {πίς, 5ροκο οἳ 

{1 γεδι}γδοῦίοι οἱ ἐπε κΟμ]Εέ, 

{ηῦ 15 1ου] ςμοι]ά ποὺ ὃθ 

16 αΊποης {πο '"ἀ6αά, ΠΟΥ Ἠΐ8 

51 

Βίαίο οἳ βαδροπάσάἆ απἰπια[ίοπ, πνου]ά ανγαἰκοπ απἆ Τββυπιο ]ΐ5 

Ἠν1ο]ο Ῥουβοπα[ϊέ. Ἐο ναβ, ἐλοτοίονο, Ὀπό 5οπιο ΕΠἱ{γ-6ονοπ 

ους 1 ἐἱιο βταγο, ροσέῖοης οῇ έητορ ἆάγ5 απᾶ {ηνου πὶρ]νίς. 

δ διδως, ποΏνο, ο Ἰούίο; Ἰπουέηρ, Ἠποοῦς, 

ὰ Όρκω ωµοσεν : Ινουβ]1γ, αᾶ ΒΙΥΟΓΗ νΥ 61 απ οδ{]1, οογοηα {ο 

πη(Ὦ Ῥανίά.---Οογομαπίς απιά οαύλς ατο, π {1ο αποἰθηῦ 2 ους’ 

πρβηρο, ἴπ Το[οΓθποο {ο ἄοά απά τησ, αδοά α5 οᾳαἱνα]οπίς, ἘΒ. 

δὲ: ὅ. “Τ Ἰαγο πιαᾷρ α οουσηαπέ ἨΙδλι ΠάΥ οἱοβοἨ, 1 Ἠαγο 5ΊυΟΥ. 

ἐο Ῥανίά,» ΒΜΠ1, ἵπ απ οχαοῦ γοτείον, ἐμο Ιαέίου 15 {9 Όο Ῥτο- 
1ουνοᾶ {ο ο {ονηου», 

! Το κατα σαρκα αναστησειν τον «Ἄριστον 86ΟΠ1 {ο Ῥο τοάιη- 

θαπῦ αἴου οσφυος αυτου---ἴλογ αἲο, Ἱοπονου, τοἑαὶποᾶ ὮΥ 

Βομο]α, απᾶ Ίπ 11ο εο]οοίοί ἑοχί οἳ ΜΗ], Ἑασείοις Ἐάϊίου, 

Α πιη]οπ]έγ οἱ Ἐάϊίους οπηἰ{ ἐλλοπι, 

Τ1ο γλοἰο αΏβσοι {ο ἐ]νο π]ιο]ο ημοβίοη ρἶνοη Ὦγ Ῥοΐθγ, {ο 

]ιοπα νογ6 γοιιοηβα[οᾶ “ {ἶιο Ἰκογς οἱ ἐἶιο Ἱάπρᾶοπα, οὗ τοῖπΏ 
οἳ Ἠθπγοπ, σοπηπιαπάς ἐλο Ῥνο[ουπᾶ ορατά οἱ αἲ] ππαπκἰπᾶ, 

Ἠοΐπρ Ἱοποτθᾷ Ὦγ νο ριοαύ Ἀξαθέου συ] β1οἩ πν οοΏβρίοπουΒ 

Ροβΐδίοπ, ἄοδρ πού ΠΐΦ πΥ]ο]ο οοπάαοξ ἵπ ἴο ργοπιίδος πιο] 

ἴλο πιοςί Ῥνοίουπά χαδροοῦ {ογ ένο απΠδΊγοΥ Ἡθ βΆγο απάον {ίς 

ΡΙόπΑΣΥ ἱπερίταξῖοα απᾶ ἀἰτοσξίοι 3 

) Προΐδων: Πο [ογεοοείπρ ἐπὶ. Τέ 18 Ενας ποπᾶσνοᾷ, απ], 
ὃ : 8, σοπι. γεν. Απά ἔλο βοηρέατο ογοφεείπα Έλαέ, 60Π., ΥΟΥ., 

/οτεεεσῖπρ ἨὶΒ, Ὁοςᾶ,, Βοοίμ., Πλοίμις,---Ἡς 6ροῖε ργογ] εἰιίσα]- 

ἴψ, ῶλοτη. Απά Ἰο /ὀγεσαυ, Μαν. ο εαιο ὀε[οτα, Ὀγηδαϊ, 

Ε Το Οµπ6ς”.. Το Μάοεείαϊι, Τΐιοςς ατο οᾳιἱγα]οτέ παηθΒ 

--ροίϊ οΠἱοῖα] απᾶ Ῥοτίοοῦ οααἰἱνα]οπίς ἵπ ἐΠεῖρ τοβρθοίίτο 

ίοησιαςς. 16 ἱ5 ποί ᾱ Οήδὺ πουν α ΜοβεἰαἩ. Απά αδ Ῥοΐ]ι 

Ώμος Ῥο]οπο {ο οπο παπά ἔἶιο Βαπιο Ῥθ/5οἨ, 16 Ώομογος ἐ]λαῖ Ίο 

βίαπά ἵΏ {μθ Βηπηο ταη]ς {π Ῥοίμ, ΑΗΠοαρᾶ ἔποτο ἹνοΓο ΤΠΑΤΥ 

Ο0)έ8ἱ5, οὗ αποϊηίρά πας απά Ρργ]οβίθ, ὑλληῦ ργεσθάσᾳ απά ρτο- 

Βριτοᾶ πι, Β0111 ο αΊοπο {5 {πε Ομ οἱ ἄοά. ο Ἱγας Ῥτο- 

πιβθᾷ απά ρτοβρινοά αξ {ια ῥτορ]ιεί, {με Ἠιρη Ὦγίεσί, απιᾶ ια 
Κίπα οἱ Ζἱομ, θα ιβ] ἐο Βοπ παπά {ο Τιοτᾶ οἱ Ὠαγίά, Ίο 
ὀθπε απἆ ο Οµβήαπς 5ο χουθἰγοᾷ απά τορτοβοπἰοᾷ {ο 

ΜοβείαἩ, Το οοΠίΟΥΘΤΑΥ τας, -ἷς ὦέεσις οἱ ἸΝαχαγείι [ια 

ΠΜεδείαλ----ἶιε Ολιτὶδέ οί ἄοά 2 Το πιαϊπίαίπ {ΠΒ τνας ἴ1ο τωαίπ 
ἀπ οἱ α]] αροβίο]ῖο ῬγοσοΏίηρ απᾶ {οπο[ίηρ. 8ο ἱπιροτίαπί ἵς 

16 μου, ἐπαῦ 16 που] βίαπά Ῥείοτο πα] παοπ Ἱπ {Πο ῥζορες αὐί- 

ἑαζο. Ἰη τοαᾶίπρ ἴλμο Άνο Πἱβίον]οα] Ῥοοἷκβ οἳ ἐἶιο ΟΕπίδίίαπ 

τοµρίοπ, ουδ; Ιπίομίρεπε τοπάος πηηδέ Ἠαγο οὐβεττοά (λαῦ 

ἄιο 6819 οοποθγπίηρ «΄οβιβ οἱ Μασατοείῃ 18, 16 Πε, οἳ. ἐς νε ποὺ, 

ἴια Οιτὶςί οἱ ]ιοπι Ἰάοδες ἔτι ἐἶνα ἶαιυ, απιὦ αἲῖ ἴ]ιε ρτορ]νεί» πυγοἰε 7 

1 Πῖνευμα 15 [ουτὰ 89116 400 πιο, Ῥαέ πευεν τερτεδεπἰε Ὦγ 

θοι, ου Πίο. Α. τα τΙΔΥ Ἴοςο ίβ οί ος {ῇ[, Ὀαέ ο πετου 

1980 Ἠΐς ερὶίθ. Ἐθποῦ πο ΒΠοἩ Ιπίπιαίοη 48 ἴπο Ίοβ6 οἳ 4 

αρὶό ἵ5 {οαπᾶ ἵπ {ο Ἠϊριο, ΤΠο αρἰπέ ϊᾳ, ἰπᾷοσά, εἶο Ἱππη 

ΡΤΟΡΟΣ, απά ΏθΘΥ6Γ οαἩ ἄϊο, απγ πιοτο ἐΠαἩ Απ απροὶ αρἰτῖέ, Τλθτο 

αν] Ῥο αρἰτίζαα] Ῥοάίος {ου Ἡππιαπ αρὶσ 5; {ου ἔλοτο ἵδ η 

αρἰτίαφ] Ῥοῦγ α5 τνο]] 45 απ]τηα] Ῥοά γω» Τὲ 15 ἹνονίἩγ οἱ ποίἶσο 

Ἠθτε, Υ. 81, ἐλαί ἡ ψυχή αυτου ἵ5 Υο]εοίεᾷ {νοπι {16 {εχί Ὦγ ἔἶιο 
εβ]οθταἰαᾷ οο]αίους, ἀπἱοδῦαοΏ, Πποβππσηπ, απᾶ Τδομοπάοτί, 

π Ἔνς ἆδον---] ψυχῆ αυτου: “' Τ]μαῦ 11ο 3 (01184) «πνας ποί 19ῦς 

η Ἠαάεεὸ Ῥοοίμ., λαέ Πὶ6 Πο τνος πο Ιο(ῇ {π 1ο ῥτατε,) 



6 ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. ΟΗΠΑΡ. ΤΠ. 

ΧΙΝά ΙΑΜΗΘ) ΥΒΙΠΘΙΟΝ. 

9 Τ]8 1οβις αλ αοἆ ταιπεᾶ 

αρ, Ἠ1θ6Ιθοβ ο αἱ ατο υῦ- 

ἨΘΡΒΘΒ. 

98 ΤΠοειοίοτο Ῥεΐηπς ὮΥ ἰἴλο 
χὶσαῦ Παπά οἳ αοά εχα]ζθά, απᾶ 
Πανίπᾳ τθοθῖνθεᾶ οἱ ἔλο Ἐαίλεν 
ιο Ῥτοπιϊθο οἱ ιο Ποῖγ Ποεῦ, 
Ἱο Παζμ 5αοᾶ {ον 5, ]ῖο]ι 

Υθ ΠΟΥ βθθ αΠᾶ Ἠθα.., 
94 Του Ώαν]ᾶ 18 ποῦ αβοοπᾶθα 

16ο ἴμο Ἠδανοεπβ, Ῥαΐὲ Πο βα]{]ι 

Πήμηκδα]{, Τ16 Τιοπυ εαἰά πΏζο ΤΗΥ 
1ιοχᾶ, θ10 ἴχοι οἩ ΤΗΥ τ]σᾗί Ἠαπα, 

ὃδ Ὀπ{ϊ 1 τηα]κο ΣΥ {οες ἱ1γ 
{οοἱβίοο]. 

86 Ἐμετείοτο 1εῦ αἱ] ἴιο ποιαςδα 
οὗ Ίδτας] Ἴπον αββιγθᾶ!γ, ἴιαῦ 
αοά Παὐ] τααᾶο ἐλαῦ 6α1ιο ἆ 68116 
ν'ηοπι Ὑθ Ἠανο ογασοϊΠαᾶ, δοῦμ 
Τιοτᾶ απᾶ Οτιςῦ, 

97 Νου π/λθη {16Υ Πεανᾶ ελῖς, 
ἴΠαγ Ίπουθ ρτ]οἷκοἆ 1η ἐμαὶγ Ὠοαγ, 
απιά βαϊᾷ απίο Ῥοΐου απά {ο ἰλμο 
αοςύ οἱ {ο αροβῦ]θ8, οι «ιά 
Ῥνοίμνον, ου]αῦ θ]ια]] ννο 4ο 7 

98 Του Ῥοΐου εαἷᾷ απο {Πθιη, 
Ποαροηί, απά Ῥο Ῥαρθπεᾶ 6ΥοΥ 

σΕΕΕΙ ΤΕΣΤ. 

΄ - 

διαφθοράν. ὃξ τοῦτον τὸν ᾽Τη- 
. / Ν ο 

σοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεὸς, οὗ πάν- 
-. / - τες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. ὃὃ τῇ 

ω ο -. α ς Ν / 
δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς, τήν 

3 / α ε / . / 

τε ἐπαγγελίαν τοῦ. Αγίου «Πνεύ- 
Ν λ ο. ΔΝ 

µατος λαβων παρα τοῦ πατρος, 
2 ῤ . Δ - ς - / 
ἐξέχεε τοῦτο ὃ νῦν ὑμεῖς βλέπετε 

/ ν 

καὶ ἀκούετε. ὃν οὐ γὰρ «4αβὶδ 
./ Ὁ Δ ) Δ /. Δ 
ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανοὺς, λέγει δὲ 

.... 3 « / « /{ 

αὐτος, «εἶπεν ὁ Ἰζύριος τῷ κυρίῳ 
/ .ν 

µου, Ἰζάθου ἐκ δεξιῶν µου. ὃὃ ἕως 
ΑΔ ο Ν / / 
ἂν θῶ τους ἐχθρούς σου ὑποπό- 
διοντῶνποδῶνσου. ὃὃ 4σφαλῶς 

5 / 38 ν 
οὖν γινωσκετω πᾶς οἶκος Ισραὴλ, 
ιό / ΔΝ Ν 3 ΔΝ ς 
ὅτι κύριον καὶ Ἄριστον αὐτὸν ὁ 

Ν / - Ν - 

Θεὸς ἐποιήσε, τοῦτον τὸν ᾿Γησοῦν 
Δ - 

ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 
ϱἳ 4 κου Ἡ ͵ κοὐσαντες δὲ κατενύγη- 

ον / 5 / Ν κ 

σαν τῇ καρδία, εἰπον τε προς τὸν 
ΔΝ 2 

1]ετρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀπο- 
/ ΄ / 3/ 

στόλους, Τΐ ποιήσοµεν, ἄνδρες 
ει / 3 

ἀδελφοί; ὃξ ΠΠέτρος δὲ ἔφη πρὸς 
Ν / 

αὐτοὺς, Ἠετανοήσατε, καὶ βαπ- 

ΕΕΝΙΡΕΤὉ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Πρδῖι 806 οοπάρΙοηῃ. ΤΗΙΒ 
Ίθδας ηὰς ".οά ααβθᾷ πρ, ος 
ΨΠὶο] Ὑνο 81θ αἱ «ἩΊΤΠΘΒΒΟΡ. 
Τ]ρνείοτε, Ρεῖπς εχα]ίοά Ὦ7 
υπο τὶρ]ιῦ Παπ οἱ 4ο, απά Ἠον- 
ἵηρ τεοθἰναά οί {πο Ἐ αὔλετ ὕμα 
Ρχοπχἱςο ο{ ῦλπο Ἠο]γ ΒρΙ116, 11ο 

ὦγαβ εΏθᾶάϊῖης α[ογί] (15 ννΏ]ο]ι 
γοι ΠΟΥ 56ο απᾶ Ίεα). 
Ῥαν]ά ἵ ποῦ αδοεπᾶεᾶ 1πῇῦο ἴμα 
Πθαγθης; ιό Ἠθ 11ΠΙΒΕΙΓ βαγ8, 
Τ1ο Τονὰ εαἷά {ο πιγ Τοτά: 
16 οι οἩ ΠΙΥ τὶρ]ῦ Παπᾶ, 0111 
Ι Ώια]κο {Πγ {οθς {Πγ {οοἱφίοο]. 
1ιοῦ αἰ] ο Ἡοιδο οἱ 1βταε], 

{πθχθίοτθ, αβ8αχθά1γ Ιιουν, ἐπαῦ 
αοά ἴαβ οοπβλζαὐεᾷ {]ιαῦ β4Π16 
16518, πποπι γοιι Ἠανο :οχπςί- 

Πεά, Τιονᾶ απἀ ΟµΗΑΐ. Νου 

ΨΠεη 16Υ Ἠθατά 15, ἴπογ 
νύθιο Ῥϊθιοθᾶ ἴο ἴε Ἰθαγῦ, 

απ ϱαϊἆ {ο -Ῥοΐον, απᾶ ἴο το 

οἶλαι ΑΡροβί]θβ, Ώγοίμχου, γιοί 
βηα]] νο 4ο ΤΠ6η Ῥοΐαεν 
βα]ᾷ ἴο έποπι, Ὡοσίουπι απἆ Ῥο 

Έ ου ἱ 

22 

ορ [1] 

596 

ὃδ 

ὙΓαἰκο[ε]ᾶ, “' τοῦ 1686 Ίπι ιο πιαπβῖοη οἱ ἴππο ἆθπά,} ΈἨοπι,, ο Ες 
Βου] β]ιου]ά πού Ῥο 16 [ῦ ἵπ {11θ ππδαρη Ἱνοι]ά,ὁ Ώοᾶά., !! ἰναῦ Ἠὶ8 

βου] βἰιου]ά πού ὃ9 Ιο(ὲ {π Ἠθ]12 Ἠ]ιοίηις. ὅ Νου 16ος 1η Ώοασίαρ) 

Ῥοπῃ. πο ποτά ὁ Ἠΐς Βου ατο οπιϊεά ὃν Λ.Β.0.Β. 

Βγτῖπο, Οορίίο, Απορία, απά Ὑπἱραίο, «Αάαπι Οἰ]ς. Ῥαΐ ἡ 

φυχη ἵδ {οαπά ἵπ ιο {οχί, βο]οοίθᾶ 45 ἴπο πιοδέ αρρτονοά. 

Ἡ φυχη ἵς 110 παρ, ἐταπβ]αίοά {γε απᾶ σοι, οπ6Θ παπα, 

απᾶ οηο6 Ίεατό, απᾶ ]εαγέζ]. 
” ᾳοᾶ {6 πογθς σα]]οά α φυχη. Επί Πο 16 οπιρ]αὐλσα]]γ σα]]οά 

Ὦγ Ἠἱ6 οὖπ βοΠ--- ἼἼνευμα. Ὑοῦ α δρὶτιὺ Όπὲ Αριπατ. ἄοᾶ 18 

πογοῖ οα]]οᾶᾷ α «Ποῖη ἄλοεί, Ὀαΐ ἴπετο 15 α Ἠο]υ ἼΠοπρ απᾶ α 

Ἠο]γ Βριπττ οἳ οη αἱ ἀῑνπα{γ, Ῥούνοῦ, απᾶ Ρἱοςγ, ση εἷι Ἠἰτηροίξ, 

Τηοχο 16 1ομογαἩ ο, πο Ἐπίμου, απά Φεπογαμ ἀοά, {πο ΒοἨ, 

απᾶ 1οπογαλ αοἆ, ἐμο Ποιγ Βρίπίέ, 1η {λο Οτ]βί]απ τογο]α[ίοης. 

Βαο] πγοτο πού ἐῑο ο υϊδα; Ῥιέ διιοῖ ατο ἴπο ΟΠπ]βήαπ 18Υ6- 

Ἰαΐ1οπ8 απά ππαπ[οβίπάοης οἱ ᾖο]ογα]ι Ἠ]ολίσα, 

Τὴϱ {ο]]οπήίτπς ρτο[οιιπᾶ ποίο ο 19 Ώοιις---Ε], Ἐ]οα]ι, Ἐ]ο]ίπη, 

{8 τνοτίἩγ οἳ α Ρίασο Ἠογο:---Ώαο Ίβθς ποπαῖπα οοπ/αποία ἀἰδίίπ- 

ραπηῦ τον Ώουπι αν {ἱςο ποπήπαής Ῥήἱ5, Ώοαί. 10: 171 Ὅπη, 
9147; 11 : 96.--Ἠ]ομίπι βἰρπίβοδί το]αίίοποπι αιππάαπι Ὠεί 

αά ογθαξιταβ, ἀοθίρπαί, ποϊιοη, ἀοπηϊηίηπη, δ{ Ῥοίοπίῖαπι Το, 

αποιοτἑαΐοτα οὐ νίπι 4πδτα οχοτῖθ ἵπ πιηπᾶο. Οπθοί δαοτῖ, 
Ρ. 11. Ῥτίπιθᾶ, Πιοπᾶσα, 1050, Α. Ὁ. 

ο Οὗ παντερ ὧο. οὗ πγλίοὮ ({8οἱ) νο αἲΙ αἲθ ππίίπεςβθς. 119 

τοβυτγοσύίοπ ο{ ᾖοδας, Ὀδίηρ {ο οοηβυπαπιαΊπρ πού οὗ αΡρτοτα] 

ος Πἱ6 {πποσσποθ ΟΕ {ἐ1ο οἩαγρος α]]εσοᾶ αραϊπεί Ἠΐπι, 16 Ἠετο 

πάς οοπβρίοαοςΒ, Ὀείπρ αηγπιοᾶ ὮΥ αἳὶ 1ο αροβί]οβ ρτοβοηί 

Π'οπη ιο εοπε]ρ]ο ἀθπιοπδίγαβίοπβ υυ]οῖι 1Π6Υ Ἠαᾶ οἱ 16. 

» Τῃ δεξια: Τπγο οἳ {ιο ὑπαίγιποεπί. «Β πο τί Ἠαπᾶ 

οἳ ἄοᾶ εχα]{εᾷ, 

Ῥοπης νουβίοης Ἠδτε {ο ἴμε τἱρΏέ Παπά οἳ αοἆ. ἙῬοοίμ., Ώοάᾶ. 

Ῥοηπ.---αξ ἴλο χἱρΏί Ἠαπά οἳ αοά---Ἡ ακαβοα]ᾶ, ΈἩοπιρβοπ.--- 

Ῥν ο τἱρῃό Ἰαπᾶ οἳ ἄοά, οι Ἰγπάαιο, Οταπ., ἄομ., 
Ἠλοίπιβ, ΝΤατᾶ, 

α Έδεχεε: “κοπέ {οτί είς 0), Ματᾶ. ο]ιεώ οτῤὴ, Έψη- 

ἀαἱθ, Οἵαηπιον, ἄσπονα, Ώοὰά. 16 16 πνο]] τοργοβοηίοᾶ Ὦγ εεᾷ 

οἩ, ταίλου, “Ίνας εἰεζςϊπα, Ὦ} 8οπιθ τερατάεά 5 Ἠσχο ἱπᾶι- 

οα{ήγθ οἳ αν οοπίπαθά ποί---αὖ ἴῑλο πιο οἳ Ἠΐ5 βρολ]ήπᾳρ. Του 1έ 
οσσυστεᾶ υἨ]]6 νο τνας γεῦ ϱροα]ηρ. 

Σα Βο(1 αρροπτβ {ο Ῥο τοάυπάαηῖ---ἴου ππαώε ἐΠαῦ Β8πιθ 

ΊοβαςἍ)----ἵπο Ρτοίου ὕ οποίο 3. δέ βαπηο ζεβις Τωοτᾶ απά 

Ομηςί, 

. Μετανοησατε καὶ βαπτισθητω ἕκαστοες ὕμων. «Ιε[οτην, πο 

τερεπὶ, 18 Ελα Βτδέ ρατὲ οἳ {6 Τ6ΒΡΟΠΕΟ, ος ἴλο Βχβέ είερ αΓἴεν 

αἱ. Νο Αροβῖ]ο 6Υος οΠΙΡΙΟΥΒ ΑΠ Ῥατὺ οὗ {Π9 γετὸ µετα- 

µελομαι, Ποταί]γ Ιπάἱοπδῖηρ τερεπέι ἵπ Αη οχλοτίαίῖοι {ο βαϊπί 



ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ, ΑΡΟΡΤΙΕΟ. ΟΗΠΑΡ. Π. 17 

ΙΙΝ6 ᾷΑΜΕΘ) ΥΠΗΘΙΟΝ. 

οπο οἱ γοι 1η 1ο 18 ο{ ᾖο518 

ΟΙη]δὲ, {ου ἴ]ιο τοιπϊβείοη οἱ 118, 

παπά Υγο αμα] τεοοίνο {19 ϱΐῦ οἙ 
ἴμο Ἠο]σ (ἀΠοβῦ. 

89 Έου 11ο Ῥτοπιβθ ἵΒ απίο | αφ 

γοι, απά {ο γοιί ομΙ]άτοῃ, απ 

ἰο 1] ὑλαῦ ατο αἴων οϐ, ουν 5 

ΠΠΔΩΥ 5 ἴλθ Τιονᾶ ου} ο ϱ]λα]1 
οσῇ. 

απξΕεκ τηστ. 
/ α ς . ων ” 

τισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ 
4 ” - Α 5 9) 
ὀνόματι Ιησοῦ Ἀριστοῦ εἰς ἄφε- 

ο / Ν 

σιν ἁμαρτιῶν' καὶ λήψεσθε την 
ο / 

δωρεὰν τοῦ Αγίου «Πνεύματος. 
- / ε 9 4 

ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία 
καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι 

- : Δ λἈ 
τοῖς εἰς μακρὰν, ὅσους ἂν προ- 

/ / Ν .ν 

σκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

ΚΕΥΙΡΕὉΌ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

ΗΠηΠΩΘΙΑΕ(, 6Υ6ΕΙΥ οηθ οἱ γοι, 

1π {16 'ηπηθ οἱ ἆθβαςδ Ολτὶεί, 

τ{οΥ {ο γοτη]ββίοὮ οἱ Β1Π8, απάἆ 

γοι εἰα]] τοσεῖνο ιο "σίξ ο 
πο Που δρὶή6. Έου το 
Ρτοπιἱςθ 18 {ο Τομ, απά {ο γοις 
οἩἱ]άγοτ, απᾶ {ο αἰ] ἐ1ιοςθ ἐ]ιαί 

41ο αἱαι οἱ, οΥεη 88 ΙΗΔΏΥ 88 
ἐπ Τογᾷ ουν αοά ατα] οα]]. 

59 

οἳ Βἰππον, ἵΏ {1ο γγ]ιο]ο οἱ ἐποίχ γοροτέοᾶ ]αῦοτα {η πο Ν. Ταρία- 
πιοπὀ. δε ἐαῦ νοτά 15 {ουπᾶ ἵπ ἴῃο ΟΗτὶκίαπ Βοπἱρίατος α8 

ἵπ αδο ὮΥ Ρα] απά Μαζίπουν. ΤἨ6γ πενας τδεᾷ ἰ6 ἵπ Ρτοβοβίηρ 

ιο ᾳοβροῖ. ΤΗΘΥ οοπηπιαπάθά !ἰ] τηεπ 6γουγ 1ου {ο τοίοττι---- 

{ο ἐωτη {ο ἄοά ἸἹ---- ἴο ἆσο ἴμμο πδυ ννου]κβ]----ἵ Έο οεβ5δο {0 ἆο 

ον] 3: {ο Ῥνήπρ {ογί Ἰγοτ]β πιθοί {ου βΗΗΕ15 ἃ οἨαηρο οἱ γἰοπ8, 

8 οὐαηᾳο οἳ Ἠοασί, απ α πουγ 11ο, Τ]ο µετανοεα Γ8ΙΙΙΥ αρροαν 

ΟΠ-εἰρ]ιέ ἐἴπιες, ἵπ 01ο Νου Τοβίλπησπέ, απ {1ο µεταμιελομαι 

{απαί]γ οπ]γ Πο ἐἴπιερ{{ ΊΠοτο 18, ἱπᾶοσᾶ, απ οαὑπητά τΤο- 

{ουπιωίίοῦ οἳ Η{6, ποὺ ργοσθθάίπο τοπι ουαηρε]ίσα] ΓΗ{1, οἱ οοη- 

ΕἰάοταὈ]ο τα]αοθ ἰπ α ἸΥοτ]ά!γ Ῥοΐπέ οἳ γίοιν, Ῥαΐς π]ίομ ἶς ποί 

αίπ {ο ἐλαί το(ογππα6ίοπ, οὐ τοροπίαπσο ΙΠπίο Η{6, Ῥτοπο]μος πιά 

οχροιμάσά ἴπ ἐπο Ομτ]ἝίαἩ Βουρίαν6β. 

Ἐνπηκσο]ίοη] ταροπύωπσο ἵ6 ςαπιπιθά πρ Λος 2: 98-41. Ῥτίη- 
οἱρίορ ο αὐποῖς οἱ ύ]ιοςθ αοίθ, ΥἨίο]ι ατο ἀενε]οροᾶ, οἨ ροτ/οοίοᾶ 

ἵπ {Πο ἀοίπί] ρΊνοπ. Απᾶ βροοϊα]]γ ἴλο αποβίίοι Ῥγορουπάοᾶ 

1η ΒΟΙΠΘ ΡΑΣ ἠ{ου]αν ομθος αΡρ]ίος {ο εγεῦΥ ΟΗτ]είίαπ ο ηιπονςεᾶ 

Ῥούβδοη. Ππίο ω]ιαί Ἱνοτο γοιι ἱπιποιβδοά {2 Αοὶς 19: ὃ-ὖ. 
1116γ νοβροπάθᾶ, Ἔιρ το ἴωαννου βαπτισµα, ΓΠίο «Ἰο]μ)ς λαρίίσπι. 

Ἠο Ρτοασᾗοά {ο ἔλοια ἴλο ροβροῖ. Έλα πο απἀογβδίουά απά 

Ῥο]ογοά 16. Απά ναί ἐμοπῇ Ἰβαπτισῦησαν εις το ὀνοµια του 

χωριου ησου, Τ]ιεγ τυογθ ππισγσεώ ἵπίο ἰ]ια παπιε οἱ έια Του 
εδ. 

Ἠοίουπι, ππά ὃο ἴπιπιογβαοί. Λ{ετανοήτατε. 

νου), απᾶ µετανοια, ἴλο ποπ, οσσας {1ος ποπ {{γ ἵπ ἐππο Οηθίαπ 

Βονἱρέινος, ο {οπππος δά πιθβ, ἴἶο Ιαΐΐίο; 24 πιο. ον 

3ο υπὶ{ογπι]γν ναηρδ]αί(οἆ Ίπ {1ο οοπη, Υο5. ὈΥ οπ6 απάἆ {16 6απηο 

πνυοτᾶ---ἴἩο τοιΏ Ὁγ γερεπί, απᾶ ἴμο ποπ ὮΥ γερεπίαπεο. ΠΒ 

18 τηαπἰ[οβ{]γ τγοῦρ, ἹηαςπιαοὮ α5 6, ἵη 8ο ἀοίηᾳ, ςὐα]1ῇγ ἔ]λο 

Βρίπ{ ο πβρίτα ίοι ὮΥ οπιρἰογίηρ οπο Ἰγοσᾶ, 1Ἠομ ο ΘΠΙΡΙΟΥΕ 

Ώππνο. ο 1166 µεταμελομαι 38 Ὑγο]] 38 µετανοεω. Μο Ἠοίγ 

Βρίτ{ 6 ἵπ οοπππιαπάἰπρ ΕΙπηστ6, ΛἱνΥΑΥΘ οΠΙΡΙΟΥΒ µετανοεω. ΤΠ 

Εροα]είπρ οἱ ογαηρε]]οαὶ ταρομίαπσο, 16 Ώογος 1588 µεταµελο- 

µαεΣ 6 πνοτᾶ 16 {οαπά οπ]γ Έγο 1ἶπιος ἵπ ιο Ν. Ῥ, Τὲ 19 

αςθᾶ {π {πο ο45ο οἱ ζαάᾳβ, ψΊιο τοροπ{οά πντ]ιοαί το[ογηια{1οἩ, 

Ῥα8 πονοΓ ο6ΟΙΓΒ {Π ΔΏΥ 09806 ΟΕ οοΏγθΓΒΙΟΠ οὐ οἼπηρο οἱ πιογα] 

οοπάποί. ΟΠτίδίίλπα α.ο Βαϊᾶ Το τορουέ, {η 11ο ΕΘΠΕΟ οξ µετα- 

πελομαι, ΨἨοη 1ΠοΥ ΠιθτοΙγ ϱ1]οτθ, ΟΥ ΛΥ9 ΒΟΓΓΥ {ΟΥ βοιπολίης 

ἆοπο, Ῥατὶ ἵπ {μίβ 8οη8ο τορθπίσᾶ. 1 ἆο πο ταρεηῦ, βαἱἆ Ἰο, 
ἐπουσὰ Τ ἀῑά τοροπί 3, εαί Τ πτοῖο {ο οι. 

Τη Ργοασ]ήπρ γαῦ 5 αδασ]]γ οπ]]οᾶ τερεπίαπεε, πο Ἱπερίτοά 

ΡΟΥΒΟΠ οτογ τπςθᾷ µεταμελομεαε, Ὀ5 ΔΙΙΥΑΥΒ µιετανοεω. ΤἨ9 {ΟΥΠΙΟΥ 

ἠιάϊοαίίπς οπ]σ Ραΐπξα] τοἰτοβρθσ(ίοπ8 οἱ {16 ῥα88, αοοοπιραπἰοά 

ὤζετανοεω, ἴ]ιο 

γν(ν {δατ[α] απὐἰοἱραίοπς οἳ {1ο Γαέανο, «Α. «Ἠηρο ο[ γίοπΕ, ἃ 

οἶαπρο οἳ {δοπρς, οἱ οἱ νο α{[οοίοπ6, απά α οπἩαηρο οἱ Π{ς, 

ος οἳ οοπάιοῦ, αγο α]] ἱπιρ]ςοά απάἆ σοπιπιαπάοά Ὦγ σοῦπ, ὮΥ 

φοξβας απά Ἠἱ5 αροβί]6β, ἵπ ργοπομίηρ χαροπίαπηοσο, οὗ Ταίμου, α 

το{ογπιη{οη οἱ Ῥ"σρο56, οὗ αῇΠοοίίοπ5, απά οἱ σοπζτιοί {ούψατᾶβ 

σοά, αἱ οἳ ν]ήοἩ αὖθ Ιπάϊσπ{οᾷ απά Ἱπιρ]οά ΊΠ µετανοια. 

Λήεταμελεια 16 ποῦ {ουπά αἲ α1] Ίπ ἐ]ιο Ομτδήαη Βοηρέατος, 
Τ]ιο νειυ 6 οπΙΥ πεοά Ώγο πιο ἵπ {1ο ἀγεοὶς ἰοχί οἳ {ιο 

Οµη]είίαπ οτασΙος, απά οπο οἳ έλαξο 1η τοίεγσποθ {ο ο αάας, τον 

Ί9 τοἰανπθά {ο ο ΟΗἱοξ Ῥψερί6 απᾶ Τ]άεις {πο ρτῖσο οἱ {ιο 

Ῥοίταγαἱ ος 145 πιαβίος, 

ε 6ο Ν. 1, 1: ὅ. 

ι Ἔπιτῳ ονοµατε: Τη18 Ἱπβ]σαίος αλλο Ψς απᾶ ἵπ θασ] 

οαδος 18 υγο]] τορτοβοπίοᾶ ὮΥ ο Ῥγοροβ/1οῦς {πι οἳ βοη; ἵπ 

ἴλο Ώαπηο, ΟΡ ἩΡΟΩ ἔλο ηαπιο οἳ {ο Ποτά ὃο ἵππογεοά 6ΥοτΥ 

οἳο οἱ γοι]---εες πιπιοθ]πίο]γ [οἱονίπς, Ἱππισίος ἐπαης]{οιι 

Ἰπέο α ΠΟΥ βἰαΐο, οἳ Γε]π{1οἩ; ΒΙΟ 45 ΗΙΑΗΠΙΟΗΥ, οἱ ἡἡεπεΒίρ, 

βοτν]ίιάς, οὗ Γγουάστη, 

"Ες 16 {ουπᾶ βοπιο 100 παρ Τη ἐμο Ν. οἱ, ἐταπδ]αίαά ὉΥγ 
ἐπίοι ηίο, οΥ, ἴο, η ογςστ ἰο; 185 Πποβὲ οΟΙΠΏΙΟΏ γογβίοη, 6Η1ῃ 

γοτρῖς εἰσπὶβοαπήδας πποίαπῃ. Πο Ἡαγο ἴμο ῬΡΗταξθ εις ἆδου 

Ρα 15 οπ]γ α5 απ αὈυγονγ]κίοά {ογππυ]α {08 εἰς οικον ἆδου, Θσι- 

ραῖα. Ὁ. ὃτ. ης αφεσιν. Ίο οπίο Ἰπῖο οοπἰγβοίς, βἰαίος, οοη- 

ἀἰίοης---ἴπίο πιαυτίασα, Ιπίο βογν]αάο, ἱπίο {νορθάστη, Ἱπίο 

Ομήδὲ, ἱπίο ἐμο οματοῖι, Πίο Ἀθηγοη. Έις απᾶ εν οπἩ ΠΘΥοΥ ο 

βαα{αίοά πο οπο {ου {ο οἱΠογ, «Α6 ΑΠΥ ΟΠο9 ἐπ «ΠΥ βἰπίο 

οπππού οπίου ὁπίο 16, βο 1ο {λαέ {5 οοπηηαπάσἆ {ο τοροπύ, οὐ {ο 

τοίουπι, οὗ {ο Ὦο Ὀαρίίσθά εες--ΓοΥ, ἵπ ογώσγ ἰο, οἳ 1ΠἱΟ ΔΠΥ 

Βἰαΐο, σοπά(έ]οπ, ος το]αίῖοπ, οπηπού Όο βαρροβοά {ο Ῥο αἰνεπάγ 

ἵπ λα Εἰπίο, οοπάιίοα, ος το]αθίοπ, Ιμέο αγΏῖο] Ἡο {5 σοπι- 

παπᾶσά {ο οπίου; οὗ {0 γν]]ο]ι, 45 α βυΏ]σοί, Ίο 18 {ο ὕθοσπιο, 
Ἡο ἵβ6 {ο ἆο, ο ο ἵς {ο βπῇος, πΠγ{Πΐπρ, Ἠεηοο έποβο {πι- 

πιοιςεᾶ Ὦγ Ῥοΐθι γνετο πηπιουβοά Ίπίο ΟΜ116έ, ἱΠπίο α τοπίου, 
απά Ἱπίο Ρενίϊθρος πού βοοιιτοᾷ {ο ἔἶεπη Ῥοΐοτο. 

δις Ἱπιηοᾶ]αίο]γ {ο]οννίηρ απᾶ ἱπάἰοσίπρ ἑπηβ]ὔΐον, ποῦ τοςέ, 

Πίκο εν, ἱπήτηδίθς απ ἱπιροτέαπό οἩσηρο, Ἰξ ποῦ Ίτ ἴο οἈαγασίου, 

3 ]οᾳςί 1π έ]ιο εἰαἰε ο ἔλο ρτοροτ βαΏ]εοῦ οἱ ὑ]ής Ῥ]νίπο Ίαν 

ος Ονάΐπαποθ ος αἀπα]βείοη. 

Ν Την δωρεαν του Ἅγιου Ἰζνευματος. «Ίωρεα Ἰπᾶοπίος {πο 

{οοδύ απἆ πποβύ Ῥοπίρπαηῦ βἰ{5δ; υνηἰ]ο ὅωρον 1ηθΑΠΕ 4 Ἱορα] 

εἰῦ ου οΠσνίης, πνλ]οξ Ίαπ οὉ οιβίοτΏ 6Π80ἱΒ, 90 πἰίπθβΒ ους 

πιοβί οβἡμαὺ]ο ΙοχίοορταρΏοΓΒ απᾶ οοποοτάδπσος. 



16 Δοῦ»δ ΟΥ ΤΠ ΑΡΟΡΤΙΕΡ, ΟΠΑΡ. 11. 

ΚΙνά ΙΑΜΗΘ΄) ΝΕΠΡΙΟΝ. 

40 Απᾶ να Ίπαπγ οίμοι ποτ 
ιά ο {εδ απά οχΠονῦ, δαγίης, 
Ῥηγο 7οι1βοἰγος {91η δίς απίο- 
ἵγανά σοηθταθίοἩ. 

4] μου ἴλπαγ ἰλμαῦ β]αᾶ]γ το- 
οοϊναά Πΐβ ννοτᾶ, Ίνουα Ραρίποᾶ: 

απά Όλο 88Π19 αγ μονο Ίνοιο 
πάάθά το 1ου απροιῦ ἴλχαο 
Ὀιοιιδαπά. 5ο]. 

49 Απά {λογ οοπηιισά βἰθαά- 
{ΠΙκί]ν Ίη ο αροβί]ος᾽ ἀοοίίπθ 
απᾶ {9]]οννδΗίρ, απά ἵπ Ῥγοπ]είης 
οἳ ῶνουά, απ Ίη ρΥ1γοῦς. 

45 Απά {ο8Υ 68116 ἩΠΡΟΝ 6ΥΘΙΥ 
6ου]: απά ΙΠΑΠΥ υνοπάσις απἆ 
βίσης Ίγοιο ἆοπο ΡΥ. 1ο αροςί]ος. 

44 Απά αἱ] ἴ]ναί Ῥομονεᾶ νναγο 
ἰοσοί]ιου, απᾶ Ἠαᾶ αἱ ἠήπσς 
ΟΟΠΊΠΊΟΙ/ 

45 Απᾶ βο]ά ὑλαίν ροββοξδίοηΒ 
απά σοοᾷς, απά Ρατίοὰ {μοπι ο 
3] 16η, 88 ΘΥΕΙΥ ΠΙΗ Ἰαὰ ποσά. 

40 Απά αγ, οοππαίας ἀα1]γ 
Νζμ οµο ποσθονά 1π ιο {οηρ]ο, 
απά Ῥνοσ]ίπσ Ἠγοιά {οι Ίοιιβο 
ἰο Ἰοιβο, οἷά οαῦ {οῖ μιθυὲ 
ΙΟ σ]αάπεες αι βἱπσ]οισςς οἱ 
Ημοανί, 

47 Ῥιπϊεῖης ο, απά Πανίης 

αςσςς ΤΕΟΧΤ. 

/ 

0 “Ἑτέροι τε λόγοις πλείοσι 
διεμαρτύρετο καὶ παρεκάλει λέ- 
γων, Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς 

σκολιᾶς ταύτης. 3 Οἱ μὲν οὖν 
ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον 
αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν' καὶ προσ- 
ετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ψυχαὶ 
ὡσεὶ τρισχίλιαι. 

33 "Ἠσαν δὲ προσκαρτεροῦν- 
τες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων 
καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ 
ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. ὃ ἐγε- 
νετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά 
τετέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἆπο- 
στόλων ἐγίνετο. 3 πάντες δὲ οἱ 
πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ 
εἶχον ἅπαντα κοινὰ, Ὁὃ καὶ τὰ 
κτήµατα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρα- 
σκον, καὶ διεµέριζον αὐτὰ πᾶσι, 
καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε. δν καθ’ 
ἡμέραν τεπροσκαρτερουντες ὁμο- 
θυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλώντές τε 

κατ οἶκον ἄρτον, µετελάμβανον 
τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελό- 
τητι καρδίας, αἰνούντες τὸν 

ἨππσνΙ»Ευ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Απά να π]αΠγ οἶμον πνουάς 4ς 
ο ἑεβῖβαᾶ, αιιά οχ]ου{θἀ, δαΥ- 
1Πβ, Β4Υθ γουχεο]νος {1οπ δή8 
ᾖουνατά σοποναζίο, 

ΤΠ6γ, ιεγαίοιςο, ἹΠανίηρ 41 
β]αάΙψ τεοθῖνεᾶά ἴνα σψονᾶ, 
ΨΝΘΥΘ οΠΩπηΘΙΡοᾶ; ἡἈπά ἴλμο 

Β41Ώο αγ ἴ]θιὸ Ίνογο "πάᾷοᾶ 
αροιύ {νεο ἐοαδαιιά κεοτ]ς. 
Απά ὑλογ ῬοιβουθιΊηρβ]Υ οοἩ- 45 
Οπαθᾶ Ίπ έ11ο Αροςῦ]ε) {εαοίι- 
Ίπσ, απά 1π πο "οοπίρι- 
οσα, απά ἵη ἴπο Ῥγοακίπς οἱ 
ἴμο ]ο8ῇ, αηᾶ 1η ἴμθ ῃΥ8Υ6ΥΒ. 
Απά {6αγ 68116 ἩΡΟΠ 6Υ6ΙΥ 48 
εοσ]: απά πιαΠΣ Ἱνοηάσίς απἀ 
εἶσης οι ἄοπο ὉῬΥ ο 
ΑΡροβί]θε. Απά αἲ] Όλα Ῥο- 44 
Ἠενοά Ίγουο {οσαύμοεν, απά Ἰαά 
π]]. ἰμ]πσ8 ΟΟΠΊΠΙΟἨ, απά βοἱᾷ 46 
Ὠια]χ Ῥοββθβείοης απ ροοᾷς, 
απά ἀἰκωϊριίοά {μαι {ο αἲ], 
5 ηΥ οπο Ὠαά Ἠηθεά, Απά 
ΤΊ1οΥ, οοππυίης ἀαἲΙγ υνῖε]ι 
οπ6 αοοοτᾶὰ 1η ἐμ6 ἰδπηρ]ς, αμᾶ 
Ῥγδα]πς Ῥγουιά {γοπη Ίοιιςο {ο 
οιιδα, οἱ οιὲ ἐ]ιοί' {οοὰ ντ] 
σ]αάπθβ απά αἰπσίεποςς οί 
οατῦ, Ῥταϊεῖπς ἀοἆ, απᾶ Παν- 4 

Σ Τον λογον: ῶο τωοτζ--- ιο Ἠνοβδααο, Φου οἶαρ. 1, ν. 1, Πιο 4 Ροοἱ]65) ἀοοιγίπο απά }εἱἱοιυκ]ήμ. ἩΝ 1 ελα οοπιρ]ηαἶοιι, 

οἳ μ]6 Ῥουίς: Έ]ιο πποββαρο 7. ὁ ἔλο ροδρεῖ 3, οἳ “έἶνο τυογά οἱ 
γε 15 ϱοπογα]]γ Ρτοδεπίος {π, οἨ Ὦ} ἐἱ8 ἑαυτη, ο[ίοη 6ΧΡΙΟ- 

βίνο οἳ ἴλο Το Ευαγγελιον. 

ν 960 Ν. 1, 1: δ. 

«Τ]ο ειῃρ]οπιοπί {ο {]ισιη ἶς Ῥ]οοπαφίίο, απᾶ Ὀείίου οπο ο. 

16 16 Μαἰῑοἰεσῶ Ὁγ Ἰθε]αγ, οπιἱεσᾷ Ὦγ ἨΓα]κεβο]ᾶ ατιᾶ οἴλοιβ. 

α Κοινωνια οσο 1 πο Ν. Τ. 90 1ἶπιος; ἰπαπδ]αίοὰ 

/οοιυε]ήρ 13 1πιοβ, οοπιηιπῖοι 4 1ἱπ168, σοπἰέιέοη ππᾶ 
ἀῑφίγιδωξίοη, σοηυηνηἰσαΕἶοτ πιᾶ σοπιππωπέσαἰε ΒΕΥΘΤΑΙΙΥ οποο. 

Τμοτο ἶ5 οοηιημπίοπ ἵπ αἲ αοΐς οἳ ποοῖα] τιονςΒὶρ, ἵπ οἳ- 

βουγίπας πού ἴλο Τιογζ5 6αρρου αἶοπο, Ὀπὸ ἵπ Ῥταγου, Ῥναίσο, 

ἴμο πηουβίπς οπ ἴἨμο Τιογᾶ)ς ἄγ, απᾶ ἵπ οοπετραίῖοπς {ος ἴ]ιο 

Ῥοου βα1πίδ, οἳ ἵη οοπηραἴίοης {ο α Μὶβείοπανγ {απᾶ---]ο 

Β1δ]ο Ὅπιου, ος {ο αἩγ ρᾳυαπᾶ Ἡππιαπο οπἑοτρεςο. Όσο Ῥοπῃ. 

16:26: 30ου. 9:18. Ί]ο σοπἰτραίάση οἳ ΠποΠοΥ {οΥ {πο 

παηίς οἳ νο Ὀτοίλποτ]οοῦ, πρροσυς {ο Ὦο6 1έ5 ἱππρονί ἵπ Ες 

Ρα88αρο 35 ἵπ Ῥοπι, 15 :10.. Ῥαπ] ἁθείνοά ῬΠή]οπποη {ο Ίνανο 

σοπππίοη. πε Ἠΐπα ἵπ αἱά οἳ Οποβίπι]6, ο βουναηῦ. 

« }μο Ἐησ]ϊβ] γοτβίοη ΙΠὶ{ο5 αποστολων νι] Ὀοίῖ ποπ: 

πο εου]ά Ἠαγο Ἰαᾶ, τοραία1γ, ἔ]ιο ροπἱΜίγο α[ίυ ιο δεσοπᾶ 

ποιη, ἨΝ]έλοαῦ α τοροβ οι οἱ {ο απο, Θοθο Ἠ., 618, 4, 
Ῥοπιο (Υαᾳ., Ώϊοοπιί) α6δίπ]θ α. Ποπάίπᾶγδς πο οοπιπαπῖοτ 

ἵπ {19 Ὀτοσ]όίης οἳ ῶγοαά. Ίο απα]γαῖς 15 ποῦ οπ]γ αν]ινατᾶ, 

Ῥαΐ ορροβοᾶ ὮΥ τῃ Ὀείοτο κλασει.---τῃ κΆασειτου αρτου ἀεποίσς 

Όλο Ὀγοα]είηρ οἱ {ο Ώτοςϐ, α5 Ῥοτ[ογπιθᾶ αἲ ἴηο Τουρ Βαρρος2, 

Ὥοο 20: 1, 11: 10ου, 10:16, Ἔῑιο οκρτερβείοπ 1{πει πιαγ 

ἀοβίᾳηλίο απ ουζπαςγ πιθα], 6 1Ώ Ἰωιο 241 ὃ55 Ῥαί ἐλλλί Ίο 

ποπ]ᾶ Ώο απ πππηθαπίηρ ποίίοο, Έ]αια σππ Ὀς πο ἀοαδέ ἐπί 

νο Ἐπσλανίθί, αὖ 0 Ροποᾶ, Ίνας Ρτουδᾶεά απ{{ορηιΙγ ὮΥ α 

οοπΊπιοη τορα5ί, α5 Ίνας {16 σαξθ ματ ἐ1ο ογά(παπσθ Ίνας ἵη- 

πει(θᾷ. Μοβύ ο]οῖαις ο]ά {ῑαί Επί5 πας {πο ρτοναἰ]ἶπα 
πβδαρο ἵπ {μθ Πτα οοπΜιτίοΒ α[ίουῦ ΟΠπδύ, Ίο Ώαγε ἰνασεςβ οῇ 

ἐλπαῖ ρταοίοο {π 1 095, 11, 20, κα., απᾶ, {πι αἰ] Ῥγοδα ΡΙ]1έγ, ἵπ γ. 46 

Ῥοἱοιν. Ἔϊο ὀγεαώ οπΙγ Ὀείπα πιοπθίοπαἆ Ἠογο, {1ο Οαἱλο]ίοη 

αΏροαὶ ἴο {6 Ῥββεαρο 46 Ρτουίηρ ἐλαύ ἐμοίτ ουαβίοπα οἱ ἀϊςίαι- 

Ῥπέίπα Ῥαῦ οπο οἰοπιαπὲ (1ο οαρ 1ο Ἱνλλο]ά {ποπ {ιο 

Ια1γ) ἵΒ ἐῑο Αροβίοϊίο οπο. Τὸ {8 α 0.59 οὐγίοιδ]γ ἰπ υΥ]]ο]ι 

ο Ιομάΐηπρ αοὶ οἳ ἴλ1θ ἑταπββοδίοη βίΤοΒβ Ώ8ΥΠΟ {0 {1ιθ {γληδ- 

ποδίοι 1{βο][ 3.---Εασ]εειὲ, 
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ΙΙΝά ΙΑΜΗΞ)᾽ ΥΕΗΒΙΟΝ. 

{πγοιχ νοηθ]ι αἲ] ἐλλο Ῥαορ]θ. Απιᾶ 
ιο Τοτὰ αἀάεά ο {ιο οἰνατο] 
ἁμ1γ 5ασ] ας ε]λου]ά Όο εαν σᾶ. 

6ΗΑΡ. 111. 

Νου Ῥοΐαευ απά ἆΣοὐπ ννοπῦ πρ 
ἑοσοίλοχ Ιπίο ἴῑο {οιηρ]ο, πὖ ἴ]ιο 
που. οἱ ΡΙ47οΣ, ὁοΐπις ἴ]ιο πλπΤῃ 

Λο. 
9 Απά α οοτίαἰὰ 1193. Ἴαπιθ 

{ᾖνοια 5 πιοίλοι νο ναβ 
οω1οά, ποπι μον Ἰαᾶ ὅμἰγ 
οὐ ἐλο συύο οῇ ιο {οπιρ]ο νυλο]ι 
Ἱ οπ]]δά Ῥουιι [1], {ο αξίς αἶνας 
οἱ ίποπι ἐῃαῦ οπέογθὰ 100. ἔ]ιο 

αππεῖς τεχη. 

Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς 
ὅλον τὸν λαόν. Ο δὲ κύριος 
προσετίθει τοὺς σωζοµένους καθ 
ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ. 

ΟΗΑΡ. 1ΠΤ. 

ΙΙ τὸ αὐτὸ δέ ΠΠέτρος καὶ 
Ἰωάννης, ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν 
ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν 
ἐννάτη». καί τις ἀνὴρ χωλὸς 
ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων 
ἐβαστάζετο" ὃν ἐτίθουν καθ ἡμέ- 

ραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ 
τὴν λεγοµένην ἹΩραίαν, τοῦ αἷ- 
τεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰ- 

ἘΕΝΙΡΕὺ ΥΕΕΗΡΙΟΝ. 

Ίπς {ανοΥ ΥΙζῃ α]] {1ο Ῥεῦρ!ο. 

Απά ἐλο Τοτᾷ ἀαἲ]γ αάᾶαεᾶ ἐμε 

υφηγοί {ο {πο «οοΠΏρτοραΒίοἩ. 

ΟΗΒΑΡ. 1ΠΙ. 

Νοιν Ῥοεΐεν οπᾷ όοῇβτ ννεπὲ 1 

αρ ἰοσείμαι ΙΠίο ἴμο {αιπρ]θ, 

αὖ {ο Ίοιγ οἳ ὀρταγει---ί]ια 

τη Ίσοαν,  Απᾶ α οογίαίπ 2 

Ώη8Η, 1Π16 {ΥΟΠΙ τς Ὀά 1, εννας 

ουγηεᾶ έμοι, Ὕν]οηι ἴ]ογ 

ἀα1]γ ε]αῖᾶ αὖ ἴἶιο σαΐο οἳ έθ 
{οπιρ]ο, ννμ]σ]ι 16 οα]]6ά «ῬΏουι- 

811, Νίο αξίς αἶπις οἳ {μοβο ἱεῃ- ἴΘΙΗΡΙ65 
8 Ίμο, εθείηςσ Ῥοεΐου απά ἆ οἶνι σπορευομενων εἰς τὸ ἱερόν. 

ΔΝ . ο 

ὃ ὃς ἰατίπσ Ἱπίο {16 ἰθιπρ]θ, Πο, δ 

6 ῶμο ἄποοὶς αβδογίς ποῦ α ΡΙΥροΡο 

ραῦ αν πο”, Ἠποϊκοιί, Που Ί06γο αοἰαθ]]γ εαγοᾷ, ποῦ ἰο ὂᾳ 

Βανοί. Τους σωξζοµενουθ, Ὁ' άλλο βαΥος , 6]οδο λα «γγοτο 

βαγοά 3, Ῥοουμτογά  Ἐλπαῦ Ίγουο οαχος 3, Έλλοπα,ς ὁ γΥ]λο Ίγεγο 

βαγος ”, Ροά. 

5 Εκκλησια ἵδ νορνοβοπίοᾷ {π ὅ]λο σοπι. νου. Ὁγ Ομιγεῖι, Εἶησιι- 

Ια5 απά ρα], 112 ἄπιοδ; ὮΥ αδοσηιδίμ, νου ἐἶπιος, ποϊθλου 

οἳ νμ]σὰ ἵη οι έοπσιο ακαοίἰν γοριοδοπίς ο νους, νν]λοἷι 

οὐγπιο]οσίσπ]]γ ἱπά]οπίος {ιο οαἶ]οᾷ οιέι Οἳ ον ΟΟΠΙΏΙΛΙΡΥ οπ]]οά 

ουέ Γ0οπι {ο χνοσ], Ὕνμ]ο Ἠνίης πι {67 Οπιτοῖ, Ὀεῖπς  οοπι- 

Ροιπᾶά οἳ υριος απᾶ οικοςῬ Ὥ κυριο: οοπιρουπζθά: Ἱηθησο 

Κ1γλει ἳδ αρρΙοπΏ]ο {ο α ππα{οτίαἰ Ῥιη]άΐπρ {ΟΥ ιο Τιοτς, α τν ο] 

π5 {0 {μο οοπηηιπΙϐγ αγμὶο] πιοοίς Ίπ 16. Τμο κνοτᾷ Οοπργεσα- 

[ἴονι 15 3ἱ6ο {οο γαραο, {οῦ 19 Ἰἠᾷϊσηίος πηοτοὶγ απ αδδοπῬ]γ. 

ΒΕΠ Ίπ Όιο πρρναρτία(οᾳ ου τνοπογ οἵ οἳς αγ απά Ροορία, απά 

Ῥοσπμκο οἳ 115 Ιπάϊσπίίπς α- οοπιπηαΙέγ αβδοιαὈ]οᾶ, οὗ α- οοπ- 

βτορα(Ίοπ ἵπ οπο Ῥίασο, ἵ6, Ῥούίον ἔἶναη «ηΥ ολους γνοτά 1η 

ουἩ οΙΙΤΟΠΟΥ, Ἱπθίπιαίσς 165 εναπρο]ίοα] βἰσπὶῇοππσο. ΊΥ9, {μοιο- 

1090, π{{6Ρ τηπο] το/οσ(]οπ, ϱἶγο {6 ος δαῇΊηρα, απά Ἱγου]ά 5ο 

Ἠαγο 16 τοργοδοπίος ἵπ αἲ] 1ο ΟΜΙεῆαπ Φονρίατος. «Λάᾶ {ο 

Ν. ν., Ρ. 17.--Εοῦ ει νο ᾖριοίον /ὠγ 1ο ΔΠΥ ΟἱἱοΥ 10ΡΙο- 

βοπἰαΊγο ἵπ Εμ Ίάησαπρο, Ὁοσπιςο οἱ Τί ῥιοβοπί πδος ἵῃ- 

ΔΑΠΙΠΟΗ 38 ο, ὑπίο απᾶ πίο, 1898 οὔλον τορτοξοπία(ΐνος, ιγοι]ά 

ποῦ πιοτο ΓΗ] οἱ οἰθατίγ χερτοςοπό 16 υ]ίἩ ο αγοἰο Ἠστο 

[ουπά---« {ου ελλο Τοπαἱβείοη ος βἱπβ, Ίο πνοτᾶ οσοµΥΒ ΟΥΟΥΡ 
1160 ὤπηςς Ίη {ιο Ομτίκίππ Βοπἱρέατος, τορθβοπ{ος ἵπ {ο Ν, 

1. ὮΥ. (ο, ἐπίο, υπἱο, /0Υ, αἰ. Ἴγλον Ιπβἱσοαίίης αγ 1ΏοΛΏς {ο 

πἩπγ ομᾷ, [ο 16 1986 ΡαπθΙα]Ιγ οιντεπύ ναϊπο. σπορ νγο 

Βπά---' ος 3 {οβπηΟΠΥ 3, Ὁ Τος α πιοπιοσία] {ου α δἰρη 

δου α ]ουγπο 3, ὅ [ου ἃ Ἠ]έμοξα 1 ϐ [οἳ μα » ἄν α 

Ῥοβεοβείοπ ὃ, ὥο., πο, 

ν΄ Τονε σωζοµενουρ. 

ἆ ὁ Απά Ῥοΐογ απᾶ ζοἨπ Ἱνοτο ποῖηρ τρ ἔο ἔῑο ἑοπιρ]ο π ἐἶιο 
Ια5έ Ίουν οἱ Ῥναγου ὃ, Ῥουπ)5 ου., Τιοπάοη, 1886: πὲ {ἶιο 

πουν οἳ Ρταγοῦ, ἴἶνο πἰπία ὧσαν ὃς Ἠοβ]ογ;  υοῖηπρ αἲ νο 

πἰπἰὰ Ίου 3, Ὠοᾶ,ς ο αἲ ἴμο πἰπί Ίος, ἸγίοΙδ, ὁ πίπε] 

λουν οἱ ρναγον ο, λλλοῖνης, Ὦγάα]ο, ΟΥαήπος, σποτα; “"Ῥοίης 

ἴμο πἰπ{1 ους 3, ἡατάοοῖς; αὐ ὑλαί ους οἳ Ρτγος 2), Ὑαἷκο- 

Βο]ά; «πουν αἱ ἴλὸ 6απηο πιο, ἐμδί Ῥοΐου απά εοἶτπ, Ίνοτο 

βοΐπσ πρ {ο ἴ]ο ἑοπιρίο, πὲ ἴπο Ἠουτ οἳ ΡίάγοΙ, αἲ ἐἶνο πἰπ{] 

Άοιν 3, Ἠοπωρροπς «αί ἔο Ἰαδ Ἰοις οἱ ρή1γος ,---Τ1ο 

Ὑπεΐσαηπ Μαπακοηρ6 αἶοπο τοπάς /ἰαδίλ--- οί ποίοοᾷ ΤὮγ 

Ἠψοίκιοῖη, αταπν]]]ε Ῥοππ, Ποπάσυ, 1897, 
Την εννατη». Το Ῥο]ενίτς ἆ{ο1νβ, ποῦ ὑοῖτς γοῦ δοραγα(οἆ 

ἔνοια. {οίν ο ους] Ὀνοίλγου τοἱρ]οξΙγ, γοβροσοίσᾷ ΕΠιοίν ἠηςί1- 

ἐµἱἱοπς.. Πορανάίης δἰχ ο)ο]οο]ἷς αξ ἠοῖν βαμπήδο, οἳ {[115ί Ίου 

ος ὑ]ιο ἆαγ, ιο παν Ἰλοιι, λογο πδαησᾶ, οοιοδρομάς νους 

έτος ο)οἱοοῖς Ῥ.ΝΤ. 5 οι) 1ναβ οοηδοσγαἰσᾶ {ο ὁοίν οΥοΙ- 

ἵπς εαοισο. 1ο ἆοι]ς]ι οοπΥοΥί5 {ο ὅοδας Ολ]δές {ος 6ο1ηο 

οοπβἰ(οναὺίο (πιο νο]ρ]οιδὶγ οὐδοινοί βοπ]ο οἱ ἐλιαῖτ ΟΠ ῃο- 

οσ]ίας ης ἑα0ἱοης. 

5 Βαστάξω, ο0Π1, Τοσ, τοπᾶστς Ὁγ σαττ1, ὑσαν, ἰαῖιο 1ρ. Τ]νθ 

γοιυ ὑοῖπς Ἠσγο {οαπᾶ Ίπ ο {πιρετ[οοῦ ἴομςο Ἱπα]οπίον πΠ 

ἱππροι/[εοῦ αοξ. ο πνας υοίης οπγγ]σς πο ἔλιογο--- υαἳ ἐλ1εγ. 

{ Ἐπίύθουν 6 π]κο Ἱπροιίοοί, Ὀοσπαςδο ἴν δίκἰος υλπί {5 

ουβίοΠΙςΥΥ. 

δ ἄἨΒοαιὴ σαἰς, Φραϊίαν, ΤΙοΠΩΡΒΟΝΣ  δμεοίοιιὸ, Ἠποίῖπις. 

---1ην Λεγομενήν ωραιων---οπ]]οά Ἠοπιδί{α]. Ἔλμίς ραίο πας 

οὗ. ἔλο Ὥαςί βἰᾷο οἳ (Πο ἑοππρίο. 1ἱ6 ΙΠΙΠΙΟΊΡΟ {ο]άίπςσ ἄοοια 

---οξ Οοτ]π{λμίαη Ὀναβα---βοπιο Τῦ {σοῦ Ἠΐο]ι απά 60 Ὀτουἆ 

οονοτοᾷ αὶ Ρρ]πίος οὗ ἀο]ά αιιά Βΐ]νου, νογα, αὖ Εἶνο τἱδίηᾳ 

841, πιοδέ Όοσ Γα]--ἰπάσσς, Όογ οπά (Ἰοβοτὶρίίοπ, 

μου αιτειν---ἶ6 πδιβΙΙΥ οπ]]οί ο Τοἱ]ο ΙπῃηΙνο, ἀοποίίηρ ἐἶιο 

Ραροςο οΥ πα] οπ11ςο---θηιήτα]οπί Το ενα, οπως, ἵπ οτᾷοτ {ο αξίς. 

{ Παρα των εισπορενοκενω», {9οπι ἴἶιοςο ἵπ έ]ιο πού οἳ οπίου- 

{1ρ, ποῦ Υαί οπίονος Ἱπίο {1ο ἑοηρίο, 

) Οε Ίνονο, 45 οἱδογ]ογο, ο[ἵοπ δἰαπά5 {00 ουτου---(118 ο116, 
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κΙνᾶ ΙΑΜΕΘ) ΥΡΠΒΙΟΝ. 

προαῦ ἴο σο Ιπύο πο ὕεπιρ]ο, αξ]ς- 
οὗ απ 118. 

4 Απά Ῥοΐοι [ιδίοηίησ 8 
6765 προπ ία νὰ {οὐτ, δαῖἀ, 
Το]ς οἳ 16. 

6 Απᾶ Ἰο σανο Ἰιοθᾷ απέο 
ἔλοια, οχρθοῄης {ο 1θοεῖνθ 80Π10- 

μης οἳ ολοι. 
6 Τ]ιοι Ρεΐεν σαἱᾷ, Ῥ]]νου απ 

ξο]ά Ἠανο 1 ποηα; Ῥαΐὐ 5αοἩ ας 1 
Ἠλνο σἶνο 1 ἴμθο: 1η ἴλπο Ἠαιπθ 

ἠρώτα, 

εἰς ἡμᾶς. 

6 εἶπε δὲ βεῖν. 

αβΡΕΚ ΤτΕχΤ. 

ἰδὼν Πέτρον καὶ ᾽]ωάννην µέλ- 
λοντας εἰσιέναι 

ἐλεημοσύνην 
͵ ἀτενίσας δὲ ΙΠέτρος εἰς αὐτὸν 
σὺν τῷ Ἰωάννῃ» εἶπε, Ἀλέψον 

δ"Ο δέὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, 

προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λα- 

ριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει 
µοι' ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι. 

ΚΕΥΙ5ΕὉ ΥΕΗΒΡΙΟΝ. 

βοοῖπς Ῥοΐει απά ολη αθοαῦ 

{ο 5ο Ιπίο ἔῑθ {θπρ]θ, αθβἰκθἀ 

καΙτηΒ. Απά Ῥεΐετ, Ιθαγποδί- 

ΙΥ Ἰοοίίπς αροι Είπα νι 

οἱ, δαἱἀ, 1ιοοῖς οἩ 18. «Απᾶ ὅ 

Νο σαγθ θεά {ο επι, οχροοῖ- 
Ἰπᾳ {ο τοσσῖνθ βοπχεἰμΊηο ἔτοπι 

ἔπαιπ. Τεν Ῥεΐει µα]ά: ]γοι 

απᾶ ρο]ἀ 1 Ἰανο -ποῦ, διαύ 

"τηαῦ 1 Ἠανο, 1 βἶνο γοι. τη 

, Ν 

ἱερον, 

λαβείν. 

3 ΧΝ 

εις το 

ο 

Πέ έτρος, 4 ργύ- 

κ Ἡρωτα ἐλεημοσυνην Λαβεὶν, Πέοτα]]γ "αβ]κοᾶ 1ο τθσρίτο 

αἶης ος  ροσσος {ο τοσαῖνο αἱπης 3, Αποηγιιομας παω αἶπις 22 

Ἠοπιρδος, Ἰνθβ]οΥ; 'έο αθὶς αἰως », Ῥοάἁνάροι  αθϊκοᾷ {ο 

γοσείγο αἶπης ῦ, ἨλοίηΒ 105 ΙΑ πι ἆοπμον Ἡααπιοπο, Εγοπο]ι 

οοὴ. Γο54. 

1 Ατενισας. Ἠϊκίης, οὗ Ἱανῖωρ Ώχες, 15 ογος προ Πίτα :---- 

ἀοβποα ἵπ ματ Ὦγ ἀείρο, ΙπάΙσαθίπς ἀπίοπεΙϐ} οἳ πονίοπ} Ἰπ 

ους 1άΐοπα Ώαρρί]γ οκριοδδοᾷ ὉΥ ἑαγπεδἰῖ ἰοο]έης. 

πι 6 ο]]γος απᾶᾷ ρο]ά 1 Ίιαγο που. Πονονετ 159 πιαγ λγα 

βαποοποά ο Ῥ]αςο---" βΐ]ναυ αινά ϱρο]ά Τ Ίαγο ποπο, 1 

οπππού Ό9 {ςῆσά. ϱ Άοιο ὃ, 6 απ αυυνογ]αβίοη οἱ πού 0Π6/3 

α]]ο]ι ἆοθΒ ποῦ 4ΡΡΙΥ {ο λθδο πιοίαἶς παιησά, ἵπ ἴἶο {ουπι οἱ 

ΟΠΟΥ. “βγουν απἆ ρο]ἀ 1 Ἠαγο πού 3, 1ναθ δὐη]οί1γ πάο ἵπ Ἠἱ6 

σπφο, απ πιουο οἰοᾳασΠέ (απ {ο δΑΥ Ίο Ὠὰᾷ πού 4η οΡοἱΗδ ος 3 

ἀεπαν]ας. 

» Ὁ δε έχω, Π{οΛΙΙΥ αι τυ]ῖσ]ι ἶ αυε; Ὀαῦ ἵπ ους Ίαη- 

ρααρο, τυ]αί 1 Ίαυο 18 116 Ῥτοδοπῦ οΙΓΤΟΠΟΥ, απά ἑαππίαπιουπέ 
ἵπ γαίπο, 9ο Ἰαϊοί, Μας, Θγπίαο γεῖῦ, Ῥοχά., Έλοπορ. οσα 

τημ]ἱ5 ας. 

ο Ἐν τω ονοµατι,--απᾶ ει το ονομα, Τὸ πο {οΠΙΗΑ8, 

ΥΠο]]γ Ιπουπιπαπίαδίο, απά ΥΥο]] Ώιαν]κες, ἵπ {μίς Ῥοοῖς οὗ Αοίς. 

Νο Ῥουβοι ἵπ ἔῑιο απηα]6 οἳ ἴλο 1Ἠ]μ]ο, {11 ἴπο οἶοδο οἱ 16 

6ΛΠΟΠ, 1985 Ὀαρέίζοᾶ οἳ Πηπιογβδοᾷ “1π {ιο παπηο οἱ {πο Ῥαίμου, 

ἴνο Φου, ος ἴλο Ποῖγ Βρὶν]{ 1---που πι ΑΠΥ πᾶπιο πηβίονος, 

Ίου ποιο αἲἰ ὑπρίίποᾶ ἐπίο ἐἶνο παπιο οἳ πα Ἐαίιεν, ἐλο ου, 

πιά ἔἶιο Ἠο]ν Βρὶη6, ]οβο αἳ9 τοῦΥ Ἱπιρογίωπί Πχίατος π Όλο 

νοοὶς οἳ {ο ουν Τοδίαπιοπύ, ἴπ αἲὶ οπδος ο) ααἰπον]ζγ πε 

Ἡαγο εν) τω ονοµιατί, πονσῦ εις το ονομα. 

Το Ίατο 1η 11ο Ὠοο]ς ο .Αοὶξ {οαῦ Ῥνοροβϊίοις οοσαδ]οπα]]γ 

{ουπᾶ ἵπ οοπησυΙοπ αν ονομα, ννλὶο] Ίας 1{8οίξ {του {ογπιδ 

Ἱπ τοσίαπ Ἀδασο.---1Ἡο Ῥοοί5 δοπιθὐίπιας Ῥτείου ουνοµια, ἴλο 

Αοοἰίαπ6 ονομα, Ἱπά]οβήνο οἱ Ώα]πο, ᾖππο, οο]οΏι1(γ, απᾶ Ρτ6- 

ἐονί, 10 6 1π "Ον ήοα Ὀποτα -ρλἱ]οδορη]σαιΙγ ἀοβησᾶ, 

κ ᾳααθῖ ονεομα,  αυαπάο αἱ οἳ/ 18 Πδα ΑΠ 4ΡΠΟΒΕΘΓΟΡ. ΝΟΠ1ΘΠ 

αιαςί ποἰαπιέν---λοίς 1 10.  μο πηπιοευ οἳ παπιες Ἰ----ιὰϊ- 
σα {ίνο οῇ ῥΕΤδΟΠδ. 

Τα οομηοσ(ίοπ ΠΥΙΕἩ ονοµα, ο Ππά ἵπ ἐλής βἰποῖο Ῥουῖς οἱ 

Αοίς εις, ε», επε, ππά διὰ, ἰπᾶίσα(έγο οϐ αὖἲ ]εαδέ 48 τιαπΥ εησάσς 

απά τατῖοί]ος οἱ ἐλουσ]έ, πιοάθς οἱ αοἰίοι, Ρραβείοἃ, απᾶ ἆο- 

Ρεπάθησς, 

Ἠγο Ἰιαγο εἰς το ονομα, ἐπίο έλα παῖιες εν το Ονοµιατε, τι ἵ]ιε 

πάπια; επὶ το ονοµα, 14ῇοη ο ἨΔΤΙΟ; 41 δια του ονοµατος, 

γοιβὴ πο παπιο, ΟΥ ὂή Όλο Ἠδπηςθ. ὮΤ]οςο, ἱδίου]οπ]]γ οοΙι- 

βἰάοτεᾶ, ἰπάϊσωίο {οαν ἀῑδίποί 1ά6αδ, ἵπ τείθγεΏσθ {ο ους ιπἱη 

Ραδ]ῖο αοἲδ.----ῆ, ϱ.. «ΑΠ αἲίθη Ῥοσοπηςϐ ο οἰδίσοη, 18ῦ Ὁγ πιπη]- 

βυαΏηρ ἐπίο  οοπΗΤΥ} 2πᾷ Ὦγ πἀορίίπᾳ, ἐπ ἐλθ παππο οἱ ἀοά, 

148 οοπβναίίοπ απά τεπουποίπᾳ αἰὶ {οτπιου α]ορίαπσς; ὃτά ὉΥ 

οα]11πρ προπ ἄοᾶ {ο πὶίπθρβ απά αἰίοδί Ἱῖς εἰποστίίγ5 απᾶ αἲἱ 

Όλοςο ἐηοµρ] Όλο οἴῆσοις οἳ βἰαίο, ο) οομγίς αρροϊπἰοᾷ {ος 

5υο]ι βοἱοπιηί(ίο5. Θαοἱ 156 έῑῑο 1169 οἳ {ἔ]ιοξο ρυοροβἰ6ἱοΠ1Β, 11 ἔλο 

αΏαῑτΒ Ρον ἰαἶπίπρ το πο Κπρᾶσπι οἳ ἄπασς, οΥΟΥ ανηίσ], Ργορίθς 

μὶς Ῥϊνίπο Ἀα]οδίγ---ὔθβαβ, πο Ἐπρ οἳ ΚίπρΒ, απά {ο Τνουά 

οἱ Ιοτάς. 

Αἴπ ιό παηιε οί ἐλε 1ο)ά 3, οᾳπἱγα]ηῖ {ο δ1 {ιο αι]ιογκ ο 

ἴιο Πογ. Ίνει ἶπου 5 σοτοπαίἶοπ Ίη {]ῑο Ἱοπγοτβ, ο 15 ἐἶιο οἙ]γ 
αι]ογί 1οἱ ΑΠΥ Ολ]κΙαη αοί, οΏδοιγναπος, οἳ ἸπδιπέίοἨ. 

Κοϊλίηρ ἶς νου ἆοπθι οὗ οοπιπιαπάεᾶ {ο Ὦο ἆοπο, η {16 παπα 

οἱ ἴ]ια ΓΓαἴ]εν, οἳ ὅη ιο παπιε ο) ἴ]ιε Μοῦη δρίγέ, τοσα 11 οοπι- 

πιοηορπιοηί οἳ πο Λο οἳ ἐῑο Αροβίιες {ο εθ οπά οἵ {ια 

ΑΡροσα]γΡρβο. 

Ίο τουδοη {8 οὐγίοας.---Οη Πΐς αβοοηΒῖοη 1πῖο {ιο Ἡοαναπς; 

απᾶ {ογπια] ἰπγδδέατο τη ἴπθ ρονογηπιουέ, ταπαροπιοπ; απᾶ 

πἰήπιαίο Ιαάρπιοηῦ οἱ Απρείς απᾶ οὔ 1ποή---αἲἱ ἐΠίηρΒ αἲς {ο Ῥο 

ἆοπο ἐη ᾖάε απιδ, ος ὮΥ 15 ααἰ]ονί(γ.---Ἡοποο ἵπ Οὐη]ῆαπ 

Ῥαρέίριη, α8 αμποίθά Ὦγ Ἠπηβο]ῷ ο οοιηημπάς αἰ] οοηγοτί5 {ο 

Όο {παπιοιδοά ποῦ {η, Όας ο ἐπίο (εις) ἐλθ Ἅδιθ οἱ ἐἶνο Εαΐμου 

απᾶ οἳ {λε δοἈ, απᾶ οἳ {ο Ἠοιυν Βρϊπ( 1Πἱ6 16 Ῥιτο]γ α 

Οιγείίαν Τη5Ηἠεα{ίοι---ποῦ οἱ 19568 του οἱ ἐλο ΡτορΗοίδ.--- 

Ἠσοποο {ο Εουπιπ]α 15 α Ροχ/οοΙγ οπἰρίπαΙ απάἆ απρτουθάσπἰοά 

ἱπδδέαέίοι, Ἴμοτο μα Όουυ Ἰνα5ΠίΠρθ, οἸεαπείπρ, απά Ρσ]{γ- 

Ίηρε απιοπρεύ οπβ, Βαπιαίαπς, απά οπίΐ]οβ, ὮΥ γατ]οιΒ 

ααζ]ιογ]είος απᾶ οπαοπποπΏίς. Ἐταέ ποῦ οπο Π]κο ἐής;----ἴπίο ια 

παγις οἱ λε Γαὔιεν, ὅπίο ἐ]ιε παπι ϱ) ἐ]νε Νο, πιὰ ἔπίο πια παπι 

ο) ἐς Ἠοῖη δρίνι. Πιοτοίουο--1Ν ΤΗΕ ΚΑΜΕ-- Απ ΙΝΤΟ ΤΗΕ 

ΝΑΜΗ Ἰπάϊοπίο πο ἀῑδήποίῦ απ ἐπεοπυστίδία ποῦβ νλοξὮ πο 

βυαπήπας πος ἀἰοίίοπαγ ἵπ ἔἶιο οἵν]ήκεὰ πγον]ά οµη οη1γπίοπορ 

ου ΒΥΠΟΠΥΠΙΙ9. 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ο ᾳεεις ΟΠτ]δὲ οἳ Μασαταῦῃ, τς 

τρ απᾶ να]. 

7 Απᾶ 9 ἴοοις Ἠϊπι Ὦγ ἴ]μα 

αἱραῦ Παπά, απᾶ Η{οά Λι τρ: 

απά ΙππθβϊαίαΙγ Πῖς {εεῦ απᾶ 

Απο]θ-ΡοΠθΒ χθοθἰνοᾷ δὐτεησέ]ι. 

8 Απά μα, Ἱεαρίπρ αρ, δἰοοἀ, 

ππᾶ ννο]]κοᾷ, απά οπ{οιοᾶ υγιδι 

παπι Ίπίο {πο ἰθιπηρίθ, πο λκίπς, 

οπά Ἱεαρίης, αηά ρταϊείης αοἀ. 

9 Απᾶ α]] ἴπο ρεορ]ο δαν’ ΗΙΠ] 

Ψα]]πςσ απά ρταϊείπςσ ἀοά: 

10 Απᾶ ἴμογ Ἴκπθυν ὑπαῦ 1δ ννας 

Ἡο ΥΙΟΣ καῦ {οΥ αἰπιβ αὖ το 

Ῥοαια] ραΐο οἱ 1ο ἴαιπρ]ο: 

οπά {που νους Π]]εά ννΙδλ ννοπάθε 

απά απιαζεπιοπέ αἲ ἴμαῦ ννλη]ο] 

Ἰαά Παρρεπεᾶ πηῦο ΕἴΠ1, 

11 Απᾶ ας ἴλπο Ίαπιο πιαη νγΠ]οἶι 
188 ᾖοσ]οᾶ ε]ά Ῥοΐοι αιιᾶ ο οἶη, 

311 {ο Ῥοορ]ο ΤΠ {οσοί]θι πηζο 

ἔμοπα ἵη πο Ῥοχο] ἐλλαῦ ἵ9 οσ]]οὰ 
Φο]οπηοιῦς, ϱγθαϐ]γ νγοηάσνΊης. 

απΕΕκς ΤΕΧΤ. 
- / » - - 

ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ «Χριστοῦ 
- / 

τοῦ Λαζωραίου, ἔγειραι καὶ περι- 
/ ΄ Ν ΄ »λ α 

πάτει. ᾿ καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς 
.ν Ν 3/ Αα 

δεξζιᾶς χειρὸς ἤγειρε' παραχρῆμα 
/ 9 ο] δ 

δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἳ βά- 
Ν Δ Δ 8 ν 

σεις καὶ τὰ σφυρὰ, Ὁ καὶ ἐξαλ- 
/ 3/. / 

λόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ 
3 ” ΄ - Ν ΧΝ 

εἰσῆλθε συν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν, 
- / 

περιπατῶν καὶ ἀλλόμενος καὶ 
.. Ν / 9 ν 5 , 

αἰνῶν τον Θεὸν. " καὶ εἶδεν αὐ- 
Ν . Ν - 

τον πᾶς ὁ λαος περιπατοῦντα καὶ 
- Ν / 

αἰνοῦντα τὸν Θεόν. Ἰ ἐπεγίνω- 
/ Ν [οἡ Ά ο 

σκὀν τε αὐτὸν ὅτι οὗτος ἦν ὁ 
χ Ν 3 / / 

προς τὴν ἐλεημοσύνην καθήµενος 
α ε / δε - 

ἐπὶ τῇ Μδραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ: 
ν / / Ν 3 

καὶ ἐπλήσύησαν θάµβους καὶ ἐκ- 
/΄ .ῶ.". ο) / 

στάσεως ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι 
. .. 

αὐτῷ. 
- Ν . 

1 Κρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθέντος 
- Χ / / 

χωλοῦ τον Πέτρον καὶ Ιωάννην, 
/ Ν Ν ο 

συνέδραµε προς αὐτοὺς πᾶς ὁ 
Ν ω.. - - - / 

λαος ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ 
Σολομώντος, ἔκθαμβοι. ἴδων 

ΚΕΥΙΡΕΟ ΥΕΠΕΒΙΟΝ. 

ο ηαπιθ οἳ 6ος ΟΠςὐ ος 

ΜαπατείΏ τῖδο 4ρ απά να]ς. 
Απά εεἰσίπρ Ἠϊπι Ὦγ ἔμο χὶρΏύ ἤ 
Παπᾶ, Ἰθ Ἠ[ιοά Ππα αρ. απά 

πππΙθᾶἰαῦΘΙΥ 18 ᾖ{6δεῦ απά 
Ραη]κ]65 τεοσ]γεᾷ ϱἰτεηρίμ. Απά 8 
αεαρίης {οτίἩ, Ἡο αύοοᾶ, απά 

πνα]]ςοά, αιιᾶ οηίογος υνϊ {11 ἔ]ποπι 

Ἰπ{ο {μθ ὑεπαρ]θ, γα]ἰέπς, οπά 

Ἱεαρίης, οπά ῥριαϊεῖπρ (οᾶ. 
Απᾶ α]] ἴπο Ῥθορίο δα Ἠπα 9 
υθ]απς απᾶ Ῥριαϊείπςρ οᾶ: 
απά Όπου εἰ] ΊκπαυιΥ ὑπαῦ 1ὐ 
πν8β Ίο, νο βαῦ {ο α1πβ, "αὖ 

ἴπο ΕΒεαα {αι ραΐο οἳ ἴπα 
ἔφπιρ]θ: απᾶ {πογ ποιο Π]]οά 
νι οπάθι απᾶ αιπασθπιθηῦ, 

οὐ λαῦ ννμῖοὮ Ἠαᾶ παρροποά 

{ο ΠΗΗ. 

Απά υ]Ι]ο ο πιο 1ηαΠ, 

ὦπο 88 Ἰοα]θά, τμο]ά {αβύ 

Ῥεΐου οπά {οἶνη, 811. {πο ρ6ορ]θ 
γαι {οσθῦῇμθι {ο Ίποπι, "αροπ 

"υπο ῬροχοἩ, οδ]]οᾷ βο]οπιοπ”9, 

στεαί]γ ψοπάθιϊίπςρ. Απά εν 12 

--- 0 

» Πα Γοεί απῶ απ]εῖεν. 6 Ῥομος 18, οοη. ΥοΥ., ᾱ- δαρρ]υ- ση α ἆοιν ος α ἄτοσῖς, πο οοπ{οχί, ἐποτοίοδο, πωαδέ, ἐπ αἰᾗ 
απθηζ απποσοββαϊγ. Τὸ Ίναδ ταί]µου Εΐ5 π]κ]ο ]οΐπίς λλαί Ίγουο 

βἰνοηρ]λοποᾷ, 

α 8ξ αλλομενος. ἘΤμΐ6 πγοι]ά Ιπάἰσκίο Ἱοαρίης {ου αγᾶ, πέους 

ἵλαπ Ἱοαρίηρ πρ. Το Ἱνας βἰζίης, ας ἱπέίηιαἴο ὮΥ καὔημενος. 

5 Ότι οὗτος, ΥοΥΥ ἀοβπίίο]γ ἱπάϊολίος ἐο Ῥοῦβοη α]]αάθά ἴο 

---ἴ]ις 1άεπ(ῖσα] Ῥεύβον ἐλαί βαξ Ῥορβίηᾳ. 

Απά ειου σνο]] Ικπουγ---επεγένωσκόν. ΤΟΥ τεουρπέσες, ΤΠΑΥ 
ποί Όο {ογοίρ]ο οποµςἩ. 14 5, πονονου, ἵπ ουν ΡτόβθΠέ ΟΙΙΥΓΟΠΟΥ 

Ιπάἱολίγο οἳ απ ο{οσί. Ἐιί πο οβοΓί 8 Ίσυο ΠΕΟΟΡΒαΤΥ---δὔ 

ἄιο Βτβί β]αποθ 11οΥ βοοπι {ο Ἠλγο ἱςποίνα Είπα ας α θα]ίαν 
Ρ6ἵΕΟΠ. 

. Επὶ τη πύλη---ἶπ είς σοπἱοχέ Ἰγου]ά Ἱπάϊσπίο ἐἶναί ο βαέ 

φοτ ἴλο ϱαίο. πέ 15 {ουπᾶ ἵπ ἔλο Ν. Ώοςε. ἵηπ οοπιραπΥ ση ει 

[εα οπ898, απᾶ ἐί [ιοί πιαίος 1έ α. ανά σᾳδε, ΟἨ ΒΟΠΙΟ ο0σΔ- 

ΒΙΟΠΒ, {ο ϱἶγο α ἀοοίάεᾶ ρτο[ογοποο. ρου ἱ8 ἀοοϊάςᾶϊ]γ 186 πιοβ 

ἀἰδιήποίίνο, απά ρτοβαδ]γ 188 πιοβὲ οὐγππο]ορίσπ] απᾶ οΟΠΙΠΙΟΏ 

ἵπροτί. 14 18 {οαπᾶ ἵπ οοπθγαοβῖοη 1ΥΙέλ ποπἱνο, ἀαἴΐγο, απά 
Ἰοοαφα(ΐνα, οσοπἰοηδ]]ν ἐταπε]αίθᾶ Ὦ} ροπ. Απᾶ τοῦΥ {ο- 

ἁυοπ{1γ 5ο {ουπᾶ 1π Ἰμα]κος απᾶ Ῥαἱς τν]πρθ. «4ἱ ἵ α βονὲ 
οἳ οοπιρτοιαἰπεᾶ τορτοβοπ{α [νο οἱ 16, 1π 11165 απηά Ρας ἆθ- 
Ῥδτίπιοπίς ο {ο Οµε]βήαπ Βοπρίανος. Τ48 15 ς ΠΑΡΡΥ 6ΧΡ6- 

ἀἱοηί, απά ῬΡ]ασςς {πο Ἐπρ]ἱο]ι 2οπάου Ίπ 1ο Β41πθ Ῥτοάἱσαπιοηί, 

εαδ68, ἀοσ]άο; απά ἰμαῦ ἶ5 οαν 6ροσίαἱ πιηρίνο {π αἱ απηῬίσιιοιις 

6.605, Νοϊμίηρ οβδοιαπ]]γ ὠοοίτίπαὶ ἵ6 πι ]οορατάγ---δαΐ ρος- 

ρἰοαιίγ Ῥοΐπα ἴἶιο ἀορίάοταζαπα, ια ΥΗ] Ὄο Ῥομίογ βεουτοά 

Ἰη Πὶ5 ο.ξο ΒΡΥ ἴπο οοπίοχί ἴἶαππ ὮΥ οπου ἀἰοίοπαι) οἳ 

βιαηπιᾶ.. 

ε Πρατοῦντος---αυτους---ΞΤ., 5ο8., μην, Ἠ. ἨἩο]άϊηῃ οι 

{155 οἳ, “48 Το Ἰο]ά ειπα {α8ῦ 1---ου, /Ἱκορῦ πθατ {ο έποιῃ 2. 
Ὄο Ἰγοίία, Ἠογος, Παο]τοῦί οοποις ἵη Όλο {ο’π]ο πηθαπίπρ; απ 
η ος Ιαάρπιοηὺ τν] βαἱε[ασίοςγ οτἱάθπος. 

α Έπι τῇ στοᾷ-- {οὐ ἴλο ριουθάἰηρ ΤΟΔΒΟΝΕ ρίγα, Νο αγο 

Ἱθγο ρτο[εινοᾶ “Ρο ἰ]νο ροτεῖν οπ]]θᾶ Βοἱοπιομ΄β,) 

} Φτοῦ ΣοΊομωντος. Τί8 ΡοτοἩ ἵ6 παπιοά ἡπσίσς {π ἠἱβ Ῥουίς 

--Ἡθιο απά 1 οἩ, 51 19, «Αραΐπ οπσθ η Φομπ 1031 29. ΤΒ 

Ροτεΐσο, οὗ 1πα]], Ίνας {Ώ {1ο σουτ οἱ {ιο Ἰθαύ]οη οη ειο Ἠλβίσυιι 
Βἰά6 οἱ πο {θπιρίο. Το σοπιπιοἩ ορίπίοπ Ίπβ Ίοπρ Όοθι απά 

ος ἱς---παί, Ῥείτρ ρ]ασθά οἩ ἐ11ε 8ροῦ ΊΊιοτο Φοἱοπιοηῦ παπά πιπάο 

{πο οπίἍποο ἰπίο ἐλο οἷά Τοπηρίο, 16 Β] τοἰαἰπεά Ἠ]ς παπιο. 

ἸἨοτο ατο ποῦ πναπίηρ 8οπιθ ἀῑδἡπρι]θ]ιοά πιοάσγης τΥο θμήπ]ς 

ἐλναῦ 16 πας ἔλνο Ἰάσπιίσαὶ Ῥοτοἳ ἐλαῦ Φο]οπιοη Ηἰπηβθ]{ τοβτος. 

ΦοβορἩαθ οδ]1β {Πἱ6 ῬοτοὮ Έργον Σαλοµωντοι. Ἡποκοῖί, 
ἸΠοϊαοίς, Πήρ]ηίοοῦ α/ῆσπις {1ο οοπγἰοίίοα ἐλιαί ἐ]ο ᾖ6τε ἶπ- 

ἀἱορξοά {πο σουτὲ οἳ {ιο οπί]ος Ὦγ {λίβ πατηο, 
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ΙΝαάα 2ΑΜΗΘ) ΥΕΕΒΙΟΝ. 

19 Απά ν]ειπ Ῥεΐαν θανν ἐἷ, 
Ἡο οηβυοιθά απίο {ο Ῥοορίς, 
Χο 1πθπ οἱ Ἰβιποὶ, Υγ πιανγοὶ 
Υο οὐ 1 ο) ΥΙΥ Ἰοοῖς Υο Βο 
οαχΠθβΙΥ οἩ 118, 45 ἐμοιρὶ ὮΥγ 
οὐχ ΟΙΥΩΏ Ρος/θ οἳ Ἠο]ίπεβε νγθ 
Ὠπά πιαᾶο ὑπ] 1ωση {ο ννο]]ς ᾖ 

19 Τπο ἀἄοά οὗ Αβναµαπι, απά | καὶ 

οἱ 1κηαο, απά οἱ 2ᾳ1οοῦ, ἐμο ἄοά 
οἱ ουχ ({π6ἵΒ ᾖαῦ] σἰονίβῇος Π]ς 
Ψοι ἆθδας; νοπι Υο ἀο]ίνογοά 
πρ, απᾶ ἀθη]οᾷ Ἠΐπα 1 ιο Ῥτος- 
οποςοί Ρ]]αΐο, ὦ ση 119 Ίγα8 ἆσ- 
ἰαγπι]ποα {ο 166 Λίπι σο. 

14 Ῥπό γο ἀοπῖοά {πο Ἠοίγ |14 
Οπο, απᾶ ἴο 198, απά ἀοξίτοὰ 
ἃ. πατάθιοΥ ο ο οιαηπίεά απῖο 
του; 

16 Απᾶ Κλαᾶ ἐ]ο Ῥνπσεο οἱ 
Η{ο, πλοπι ἀοἆ Ποῦῃ ταἰςεᾷ {9οπ1 
ἴῑο ἆσθαά; νυηογσος ο αἲο υῖ- 
ΏΘΒΒΘΒ. 

16 Απᾶ Ιΐδ Ἠσπθ, {λγοισ] 
{10 Ἰπ 16 Ἠαπιο, Παζ. Ἰηαάο 
Μμ18 πιαν 8ὔτοµς, ΝοΠ1 Υθ κθο 
Ἀπς Κπονν: Του, ὅλο {αἱ 0 ννλῖο]ι 
6 ὉΥ Πἶω, Παζ σἴνου Επι 08 
Ρου{θοῦ βοιπᾶπεδε ἵηπ ο ϱ198- 
9π66 οἳ Τοιι α1]. 

απΕεακς ταχτ. 
λ / 2 / ΧΝ Ν 

δε Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν 
Ν 3) . ὤ / 

λαον, Ανδρες σραηλῖται τί 
/ ΣΑ / 3 ες 

θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί 
εν / ς Σο) / Ἂ 3 ἀτενίζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάµει ἢ εὖ- 

/ / ο σεβείᾳ πεποιηκὀσι τοῦ περιπα- 
.. »./ ΔΝ ᾿ Δ 

τεῖν αὐτόν; 19 ὁ Θεὸς ᾿ 4βραὰμ 
Ν ΔΝ 

᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ, ὁ Θεὺς 
ο / Αα Σο / Ν 

τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασε τὸν 
.ν 9 5 -ν τὶ , ω) 

παῖδα αὑτοῦ ᾿]ησοῦν' ὃν ὑμεῖς 
[ή 5 / 

παρεδώκατε, καὶ ἠρνήσασθε αὐ- 
Ν ΔΝ ή / 

τον κατα πρὀσωπον «Πιλάτου, 
/ 3 / 

κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 
ς ὧ ΔΝ Ν 4 Χ / 

ὑμεῖς δε τον ἅγιον καὶ δίκαιον 
3 / ν 5. / 5/ 
ἠρνήσασθε, καὶ ἠτήσασθε ἄνδρα 

ὅ Ν 

φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 16 γὸν 
δὲ ἆ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἆ ἀπεκτείνατε' 
ὂν Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρών, οὗ 

ς - / ά 3 ἢ 
ἡμεῖς µάρτυρές ἐσμεν. ᾖἸ καὶ 
3 ν α -. / 
ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐ- 

-- - ΔΝ - 
τοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ 
/ [ Ν / 

οἴδατε, ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὖ- 
- { 

τοῦ: καὶ ἡ πίστις ἡ δὲ αὐτοῦ 
ἐδ 3 - ΔΝ ὁλ. λ / 

έδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν 
[4 - 

ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν. 

ΠΕΥΙΡΕὉ ΥΕΒΕΡΙΟΝ. 

Ῥοΐου βανγ 16, Ίο αἆάτορθοᾶ ἴ]ο 

ῬοοΡ]ο ;---Ιβ:8611065, ΥΥΗΥ 118Υ- 
(.νοὶ αἱ μία) οἳ ΨΙΥγ 1οοῖς 

8ο «αχηθβ{]γ οἨ 18, ἃ {πουση, 
97 οαΥ ον “πγεπρί], ος ΣΡἱ6- 
ἵγ, νγο ]αἆ οααδος {λ]α π]αη {ο 
πας Τ]ο αοἆ οἳ ΔΕΌγαµαπι, 

απᾶ οἱ Ίδασο, απᾶ οἳ ἆασοῦ, 

ἴπο αοά οἱ οι {δίμοτε, σ]οτ]- 
Πος 18 σθουναπ{ 16515, νυΏοΙἩ 

γοι ἀε]νειεά αρ, απᾶά ἆς- 
ουπθά, ἰπ ῬγοβοποῬ οἳ Ῥϊ]αΐο, 

Φλεπ Ἠθ Ίνας ἀεζοιπιάποᾶ {ο 
αοηυ{6 Πἰππ. πό γουι ᾱἵδ- 
ονγηθᾶ ἴιο Ἠοἱγ απᾶ ὅ]πο ο υβὐ 
Οπε, αιιά ἀεεῖνοα ἃ πιανἆσγου ἐο 

Ρο σταπίεά {ο γσα: απἆ Ιεά 
ἐλο ΑιιζιιοΥ οἳ «]ιο 111196, νν]ιοπι 

ἀοἆ ταϊβεᾷ {ποπ ἴ]α ἆθαά: 
Ἠ/ηο05θ Π1ὔΠΘΘΒΟΒ 6 81θ. Απᾶ τε 
αροη {πο {α{ῃ Τη Π16 Πα1ΏΘ, ηο 

Ίια πιαάο ἰλπῖ πιαἩ οίτοιᾳ, 
νηοπα γοι Ῥομο]ά απά Κπουν. 
68, 18 Ἠσπιο, απᾶά ἴ]ο {11η 

νο] 18 {μποιρα Πίτα, πα 
Εἴνοι ΠΠ Ἠή5 Ρομ[οοί βουπά- 
Ώθςς, ἵπ Ῥτθβεπου οἱ Υοιι α11. 

μ-- ϐ] 

[ο ϱ] 

» 4υναμει ἱπᾶλσαίος Ῥ]ιγεἶσαὶ σἰγεπρί]ι ου αὈἰΠ{γ, απᾶ ποϊζλοτ | πδαρθ, οοπη, του.---Βείης η ἃ- αποἰαίίου {τοι 15αία]ι 49: 1; Ὁγ 

πιονα] ποτ οβ]ο]α] Ρο!νο». Ίπετοίονο {ο Ὦο αμροβῖΐο 10 {ο ο60- Μα{έμουν αρρ]ίος {0 1 651β--ἰ{ 5Που]ά Ἠοτγο Ὃο δογναη!, ποῦ ΒΟΠ. 

εἶοη απά {ιο {αοῦ, 19 {8, ἵπ 016 σᾳ5θ, π1ουο αΏριορια{ο]γ τοπᾷσνοᾶ 

εἰγολισί]ι, λα ῥοἱ06). ΟΝ οἴπευ οσσαδίοπ8 {5 τααγ, κλοιό 

Ιαζατᾶίπρ αηγ απαὈϊραϊ(γ, Ὦο αρρτοργϊα{θ]γ τοπάστοᾶ ροτ0σ), 5 ἵπ 

οπαρίος 4: 98, 

α Ενσεβεια, οοοατβ 16 Ώπιοι ἵη ἐιο Ν. 1. --Ιὐ 16 {οαγίοοι 
ετηςςδ γαπε]αίοά ροῶ]ίπεδς---ιοιο Ἰιοίίπεο. Ἴλοτο 8οθιΠ5 {ο 

Ῥο 4η Ἱπιργορχίθῦγ {π {Πί6 οἩβηρο. Ἰπβεοᾷ ἁγιοτης, απᾶ αγιω- 

συνη, οσο {π 119 Μ. Ἡ, ουν 4 ᾖπιος, αἱτναγς ἐναπε]αίος ᾖοίὲ- 

π6ῦδ. ἨΏοίπεο ἴ]ιεδθ απᾶ ευσεβεια ἴλανο ἶ6 α ἀἱβετοπσο, ΈΤ]α 

ἸαΜΐογ πςυα]]γ ἀοποῖίθρ ο απαΠίγ οἳ πηπά οἳ Ἰαμτί, ΊΤ]ο {Ο/ΠΕΥ 
Ἠαβ γθβρθοέ {ο βἰαίο οὐ χο]αί]οη. 1η {μθεθ {λογο 4Γ6 πο 4θρτθο 

οἳ οοπιρβτίδοη. ἈΝο Τοἵβοπ ἵπ᾽ πιβΓΙΠΙΟΩΥ ος οἱ]ποπελήρ, 18 

ΠΠΟΤΟ π]αττ]θᾷ, ΟΥ 1ποτό 4 οἰήποπ ἔλαπ αποίποτ. 

Το το ΊΠ Ἡατηιοηγ πν{11 οἵέπου Βέαέο, ΠΠΟΣΟ οὐ 1685 οοπ]αβα11γ, 

ος 107411Υ, {5 οοποσίτοαδ]ο,---Βαί ρἱοῦγ ἶ5 απ αἰθίραίο οἳ πιαπ, 

Ἠήπαβο]έ, αρατέ ἔγοπα π]] οοπτοπ{ἶοπα], ατλἰίτα!γ, οἵ Ἱθρη α1ΤάΏβο- 

πιοπύδ. Ἰοίσι)ς ΟπΙάσα Βασσα, ΒοἈτονο]ίαδ. Ὦ οᾶ ἀτ]ᾶρο, 6δ]αγ, 
ΤΜΟΠΙΡΒΟΣ, ἼἘπογα, απᾶ Βοη)6 οέλους, !' σοζ (έπος, 

Σ Ίαις ἵπ ἴλο ἩΠοῦτονυ ἄῑτοοθὶς Ιπά]οαίος--ᾱ οι], ἃ 66Υ- 

Όαπίές ὢ 6Ο, Ὁ πιαλών 3, 1ος παν, 9πᾶ 18 5ο [ουπᾶ ἵπ Ν. Ἡ. 

« Ῥο]μο]ᾶ πιγ δεγυαπί---πιγ οἱοοῦ, Ἡ]οπι 1 αρ]ο]ά, ἵὰ τΥλοπι πΙΥ 

βου] ἀαλρ]νίς ὧο,. Αραΐη ν. 26, 27. Ἔλο 6ΟΠ1. Υ65, πιοΥο {18- 

ᾳυοΏί]γ τοηᾷθυς 15 σετναπἰ, ἴλατ αμ]. 

Παιδα, δετυαπἰ. «ῑαις οοοαΥΒ ἰπ 5 Όοοῖς οἳ Λος αρρ]ἰοά 

{ο ὕσορας Ονήςέ [ος ππορ, ἐταπθ]αζοὰ σοπι, τος,, ὑπίορ σον απᾶ 

ἐνίου εἶα]ᾳ. 10 ας εἰ ιώ 16 οοπηοπ ροπᾶον. Πέ 18, {ποτο- 
{οτο, οπσθ ἐπαηβ]αίοά πιαἰᾶ, Ἰωαίκο 8: 24, οποϱ πιαἰίεπ, 1ίκο 

8: δ]---8ἱξο ὮΥ δετυαπί---Σ 68548 ΥΥὰ5 ῥοτεοπαϊ 8 8οπ---ο[ἱεἰαἰίη 

π 6ογναπίν ν. 19. 

: Απολζιω ἵδ, ἵπ ες Τοοῖς βιΙαὈ]γ τοεργεβοπίσᾶ Ὁγ {ο 
πονάς ἰο φιέ ατυα], Τεἰεασα, /οτᾳῖυςε, Φἰδιιϊδδ, ἀερατί, δεί αἱ 

Μδεγίή. Το αοφιλέ ἵη 8 6880 οἱ ὑταὶ Ὀδίοτο α πιαρ]βίταίο 18, π 

ος» Ργοβοπέ ΟΙΙΥΥΟΠΟΥ οἱ οουγίΒ, ΡΣΕΙΘΥΑΡΙο {ο ῥι αωαγ, 7ε- 

Ίεαδο, ἀερατί, οὗ ἴο δεί αἱ Πἱδοτίη. 

α Το ο. Τη 1Πἱ αββοοϊηίίοηὮ οἱ ά618--ἵ 15 ἆπο {ο ἴ]ιο 

οπίαἰπα], απά {ο ιο τοπᾶογ- --μδῖ 1 16 18 ἀοβπίτο]γ τῆς δωῆς, 

απᾶ σοπποσἑοᾶ πὶεἩ «4ρΧΗΥΟ», πε Ῥήπορ ος Απΐλος οἱ {8 
β]ιου]ά Ὦ6 τοπᾶστοά Τα Ῥτίπος ϱ) ἴια Π{[ε--οἳ αἲ] Πΐο, πάθος, 
Ῥαῦ Ίουο οβροσἰα!1γ, νε ή ἨΠιεγπαί. 
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χκκπνα ΤΑΜΕΘ ΥΒΕΒΙΟΝ. 

17 Απᾶ πουν, Ὀτούμτοη, Ι υοῦ 

ἰἰναῦ (ωτοισ] {σπο!λησο 7ο ἀῑά 1, 
ας ἀἰᾷ αἱδο Υοιν 141615. 

18 Βαήὸ ἴ]μοφο ὑπίηρφ ννμ]οῖι 
ᾷοἆ Ὀείοινο Ἰιαᾶ βἰιουνεά ὮΥ {ια 
πιουύ] οἱ 51]. Πἱς ρτορμείβ, ὑμαῦ 
Ομ βου]ᾶ ευῇσν, ηο Ἰαἴ 5ο 
Ρα] []]οἆ 

19 Ἡεροπύ γο ἠριθίους, παπά 
Ρο οοπνοχίεἀ, ἔμαίς γοα!' εἶηβ 1ΙΔΥ 
ψο Ῥ]οὐέοά οι{, ννπθη ἴπο πιο 
οἱ γο[γοςμίης 5ἰια]] οοπ1θ {91η ἴ]ε 
ΡΥ6βθιοθ οἱ Ἠιο ]μοτᾶ; 

90 Απᾶ Ίιο β]α]]  οπᾶ 168118 
Οε]ςέ, ννλλο] Ὀθίοιθ γης Ῥ{θασΗ- 
οἆ απίο οι: 

91. Ἴλ]ιοπι νο Ίθυνεα πιδή 

απΏΕΙς ΤΗΧΛ. 
. ῳ 4 

1 καὶ νῦν, ἀδελφοὶ, οἶδα ὅτι 
λ ή 

κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ 
:. 3 αν ε π 

καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν" ὁ δὲ 
ΔΝ Δ / Ν / 

Θεὺς ἃ προκατήγγειλε διὰ στὀ- 

µατος πάντων τών προφητών αὖ- 
- Αν Ν Ν 2 / 

τοῦ παθεῖν τον Χριστον, ἐπλή- 
9 / 

ρωσεν οὕτω. µετανοήσατε 
οὖν καὶ ἐπιστρέψατε,. εἰς τὸ έξα- 
λειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίαο, 

ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψυ- 
Ν ο 

ζεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου, 
Ν 

3 καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεκη- 
5 αν . Ν 

ρυγµένον ὑμῖν ᾿Ιησοῦν «Ἀριστον, 
2ἱ ἃὃἃ . ϱ) Ν Δ / 

ὂν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι 

ἨΠΝΥΙΡΕΡ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

Απά πουν Ὀχεύβμνθα, 1 Ίκπουν 11 
ἴπαῦ νγοι ποϊθᾷ ἵπ 1βήοχαπος, 
88 υἱεο ἀῑά γοιν τυεν, Βαΐ 
ἄοά Ἰαδ ἰλαβ ποθοπιρΗθΙ- 18 
οἆ ὕ]οςδο ἐΠίηρα ὙΥ]οἩ Ίο παᾶ 
{ογπ1θι1γ. απποαποεά ὉΥ ἴμο 
πηοαζ] οἳ αἱ Ἠἱβ Ρτορῃοίς, 
εὐλαῦ ἴἶιο Ογὶκὺ πουλά βυῇ6». 
Ἠείουπι, που, απᾶά  ἆἀπτῃ, 
μαῦ γοιγ δἷης 1παΥ Ὀο Ῥ]οῦίεά 
οαύ, απά {αῦ 8οα8οΏς οἱ Υο- 
οςμίπα ΠΙΔΥ 69Π16 {οι ύμθ 
Ῥιθβθησο οἱ μα Ἰιοιά: απᾶ 20 
Όναί 6 Π1ΔΥ 5ης «66β8 ΟΗχ]8ἱ, 
ἴμο οηθ Ῥεΐοχο 'ργεραγεά {οἱ 
γοι, ΝΩΟΠΙ εῇ1θ Ἠδαγους ππβῖ, 21 
Ἰπάθεᾶ, Σγοίαῖη απὔ1] {16 πιο 

16 

χοοθῖνο, υπ] {16 πσος οἱ 1ος{]- 
3 
αχρ έ 

/ ΄ 
χρόνων ἀποκαταστάσεως οΓύίιο οοιηρ]θΜίοι οί α1 Μήπρς, 

ν Κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, Υοι ποϊοᾷ 1π Ἰδποίπησο, ἱδ Ροβίου 

έλα ὅ (μτουρὴ 1ςήοιαπορ Υοιι αἷά {6 1----ου "γοι ποοᾷ αεοοτᾶ- 

ἴπᾳ {ο ἰσποναποο,]----ελοια] ἰ6 Ὦο µπους Πἱουαὶ. «Α.  σοαὶ αοοοτᾷ- 

{πο {ο ἱποι]αάσο 3 16 αἱδο {ἔοο Π{έουα]|---οη πεΠἰσεπύ Ζουἱ 15 ἵη 

Ροΐΐέον Ἱοορίηςρ πλ] ο ρυθβοηί Υγογηβου]ατ, απᾶ Θᾳ1πΗΥ Έταο 

{ο ἔ]ιο οπἱρίπα], 

 /Ταθειντον Χριστογ--- 184 {μλο ΟἨτίςί---ποῦ Ολήςί---επου]ά 
ευ[ος. Τὲ 1νας πο οἱ α Ομτὶεί---Όαῦ οἳ ές Οἰη]δέ ἐἶνο ρτορ]ιοίς 

βροίκο, 35 ιογο α]]ακοᾷ {ο, 

ἆ Ἀπιστρεψατε--ἵδ Πα] τορτοβοπίαᾶ Ὁγ ἐπ, οἳ « ἔπτη {ο 

ην}. Ἠα]κοί, Ὠοᾶᾶ,, Ἐγπάα]θ, σπονα., Ἑθίατη, ΈΠοΠΙΡΒΟΠ. 
Τπ ολο οοἱη. ου. οἱ ἀἱνο «Λος 16 ἷς ἐναπδ]ηίοά ὮΥ ἔωγη οἱσ]ιί 

Μπιος; απᾶ ἵπ Τη1]κθ' (οβρο] ἑατα απά τούαη. νο 9ος, 

ανα ἄοπι γοςς ργθβδεηί οοΆγςθ, οἨ οἹαταοίθυ,ο]--- Γζαο[ιειὲ. 

5 Τὸν, ἵπ Ε1ἱ8 νετβο ϱ]ου]ᾶ, ἵπ ουν οοποθρίἶοἩ οἱ {έ, Ῥο ρ]ασοά 

Ῥοΐοτο ἆᾖδφας ΟΠτ]εύ, ἵ{ ὅῑλο τοβᾶΐπᾳ Ίγθ ρτθίον Ῥο πἀορίοά. αδ., 

ΒοἩ,, Ἱπ., Τά, Προκεχειρισμενον) ά Απά ελα Ἡο τηαγ Βοπᾷ ἴ]ο 

ὄοεις ομεῖοί Ῥο[οίο πἩππουποθά {ο γοι λοπι ἐμο Ἡθπνον 

πιηςῦ τοίαίπ ὧο, 

ἔ Προκεχειρισμενο» (α8., Βο]ι., μα. Τ) ἵς ὉΥ ἀῑεμπραϊδηοα 
ου ήο5 Ῥτοίοχνοᾷ {ο προκεκηρυγµενο», ιο ἔοτπιευ τερτοβοπ[οᾶ 

ὮΥ ὑε]οτε αμμοϊπἰεά οἳ Ό6ίογε ῥτερατεώ, ἴ]ιο Ἰαΐέέου Ὦγ Όσ[οτε 
απποωπεεζ. Έλθ {οιπιας, πο Ῥζθβιπις, ο Ὦο 61ο ροπαίπο τονὰ- 

Ίπα. Ἠιβ α5 {ο {ιο κἰσπίβοαποο {λογ αγο παἑοτία]Ιγ ιο βα1πο, 

Ῥοί]ι Ιπάἰοαίο α Ῥυδτίοιβ Ατγπηροπιεηέ ΟΥ Ῥι1ροβο. 1έ ἵ6 απ 

αηἁοβίίοπαΡ]ο {λος ἐπαῦ Ἠΐβ. παδεῖοη οὗ γγοτῖς πας ρτονἱοιδὶγ 

απποαποθᾶ απᾶ ρτερατεζ---ᾱ5 Ο]5έ Πήπιδο]έ {6 ἴλο Ἱμαπιῦ ἐ]λαῦ 

95 δἱαΐπ {νοπι υπο {ουπάαίήοπ οἱ πο πγου]ᾶ, Ίπ αἲ] ἐν ρχουσρος- 

11ρ8 οἱ γεᾶροπηΐπρ ϱΓ400---απά αἱθο ἐ]λαῦ Ίιο γν]]] αΡροας α θεσοπᾷ 
επιο η]λου α εἰπ-οβαυίτπς, αἲ εἶιο σοπβαπατηα(ἶοπι οἱ ένο πωσᾶ]- 
α{ουίαὶ Ἰπίοτροβίδίοῃ. 

5 Α]πιοβ αἲ] {ο πιοᾶρυη γουρίοῦΒ, 18γ6 πορείυα, Ὑ9ῦ γγ]ε]ι 
Μανᾶσσῖς, Τ ρτοίοτ γεἰαίη. Ποοορίίοι, απᾶ τοοπέ]οἩ 4τθ γιἩ 

48, ΠΟΥΥ γοτγ ἀἰδηηραϊδμαδίο ποἰς οιά 1άοας. 14 ἵ5 11ο, ἵπ {νο 

τἡαῦ ἴμο Ώθαγοπς πιαςὺ τοίαῖπ ιο Ἀ]οβδία], ους Ποτά, απ] ἴπε 

Ώπα] οοπεδυηπηαθίοῦ οἳ {45 ἆνατην οὗ πιππσπὴξγ. 

Ἠποκοίύ αγά 5οπιο οἴλοις πνοπ]ά Ίαυο γεσεῖυο 5ὐ νγθίαϊπεά 

Ἱπ Όλο {ἰοχέ. ο σοποας αι ία ἐἶας δεχομαε Ὦ} 105ο]{ 

16 Ἡο Ἰνλθτο χοπᾶοτοᾶ γεἰαίπ, Ὀαδ πνο οομηοοῦ 16 ΥΕ αχρε, 

36 ΠΗΙΙΥ ἱπάιοπίίνο, Ἡπ οαῦ ΟΙΓΤΟΠΟΥ, ΟΜ/ίο τοἰαίπ. 18 πο 

ἔεέο χοσβίγο ο ΡΘΓΒΟΝ Ἱπίο ουῦ Ἠοιβο αι απΥ βροοϊβαἆ πιο---- 

{ο γοἰαΐπι Ἱπι 1] ενας πιο απνο {3 Που, οὐλαγινίδα, σοι]ά 

Ίο Ἠθαγεης γεἰαΐη λάπι η] 2 Ίο πιοξέ 1έοναὶ τοπ ον ἴη 

{6 ο.πςο 18, ἐποτοίογο, οᾳαἱνα]ομέ {ο ἐπί Ῥγοροδοί. Επί {η 

οἰίμας σ8βθ έλατο ἵς 11ο ἀἱοχοπος 1π {μθ βοΏ5δο, ο τιαδύ οοἩ- 

ὥπιιο Ίπ {19 οαγοης 11 ἐ]λο οοηβιπιτηα6ίοη. ΟΕ α]] ἔἶιο Ρτοππίβοβ 

οοποθιπΊηρ 1ἱ5 οἩατοῇ. 

ἡ Το γοσσῖυς 3 Ἱπάϊοδμίος αν θρθοίαὶ ποὺ-- Όηῦ {ο γεἰαΐν Α οΟἩ- 
Ώπασᾶ αοῦ---απᾶ ἐ1ἱ5 αχρε Ἱπιρογίδ.---Ίπ ΑΠΥ σ8δο--Ἡ6 ταδε 

οοπΏπιαο ἵπ ο Ίδαγαπα, 1] ἐμο σοπδυπηπιπέΊοη οἳ α]Ι {1ο 

Ρτοπιἱβος {ομομίηρ {16 οατζμ]γ οπγθετ οἳ Ἠΐα οἩαχο]. 

Ν΄ Αχρες.« παντων, ' η] ἰ]ιε ἰέπιες ο) ἴἷιε τεδίοταίέοη οἱ αἰἱ 
ἠήπαοι ἴο ρηπαἰἤνο οτᾶςι απᾶ {9ΙἱοΙζγ. ἸΠβ 5θοπ1ς {ο Ὀο αι 
αἸ]ασίοι {ο ἴ]α ζζαιροι αναψυξεως---ἴ1ιο τοδίοταίοπ οἳ ρήπαθνα] 

τοοβαᾶο απᾶ {οΠοἱέγ, οοπεπιρ]α(εᾶ ἵπ 116 ἐναπιρμαπύ αροσ] 

οἱ Οκ ῶς τοίρη, 

«Αποκαταστασεωε. ἼΠίβ 16 Όπο οἳ {πθᾖαραω ἰεβοπιεπα--- 
σοηυρ[ε[ίομ, ΒοοἰΒμτογᾶ, Μανάοοϊς; γεσογαίίοπ,  αἰεβε]ά : σοἩ- 

διπαίἴοη, ΤΠιοπαρς 1 οΐοη, Ν οβίογ, Ἠλιοίπιβ, Ἡν 1οἰς1Η: αἱἱ 

Οήπρε νο γερίογεώ ας αἰπ, Ὦγπάαίθ, ἄθπονα, ΟΓηππαθς/; Τερι]α- 

ον οἳ αἳ] πρβ, Ώοᾶά. 9 γοῦ Ῥγοίεχ σοπιμζείίοη, Ώεοδιβθ 
πουο βθποτίο, 88 ιο {111 β6Π60 οἱ αἰὶ {Πο ρτορ]μοίίο οΓβοίεδ. 

Ἰοἱρίνς ΟπΙήσαω Έποτα, Ὢλ]θ ρ]νίηρ τεδιωίίο---οΏΒοσγεβ-- 

Αβἰτοπομ1{8, Ἠθγοιβίο Βίε]]αῬ απ ου1η ἶοοσπα απάο ἀἰδορββοταῦ, 

Ῥο[ονείπα {ο Ἰάοβθς ππᾶ αἲἱ ἐῑιο ρτορ]ιοία σοποριπίπρ ἴπθ 
ἄπιορ οἳ 116 Ἠεβεῖα]ι, 48 Ῥοΐος ποπ’ ἆοθβ, ἰέ νγου]ά 56σπι {0 18 
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ΚΙΝ ΙΑΜΕΘΒ) ΥΕΗΦΘΙΟΝ, 

ζαδΐοη οἱ αἱ Ἠπ]ησς, υυπῖο] αοά 
Πα{Ἡ 6ρο]κοι Ὦγ ἴμπο πιοπζα οί 
α1]. 9 ΠοΙγ Ργορ]ιθί5, αἶπος ἴ]λα 
Φοχ]ᾶ Ῥεραῃ. 

25 Ἐου Μοβες ὑγ]γ αλά απίο 
πο {αὔμοις, Α. Ῥτορ]εῦ ελα]] ια 

1ονᾶ γοατ οάἆ ταῖς τρ ππῖο 
γοι, οἳ γοιχ ΡΥδ{μγθη, Π]κο απύο 
πηο; Πΐπι βαΙ1 γο Ίθαν ἵπ α]] 
ἐμίπρβ, νυΠαΐδοονει Ἡο εἶα]] 5αγ 
υηύο Το. 

25 Απά 10 εδ] οοπηθ {ο ρα88, 
ἐλιαί ΘΥΘΙΥ 5οαὶ υγ]ος νυν] ποῦ 
Ἠθας ἴ]μαί Ῥτορ]ιοῦ, βλ] Ὃο ἆο- 
ὐχογοά Ώοπι 4πποπρ ἴλε ρθορίθ. 

24 ὙΎοα, απᾶ 411 πο Ρτορ]εία 
Ώοια βαηπηιθ], απᾶ ἴλοβδο {ια 

{ο]]ουν αἱνοι, 45 ΙΠΔΠΥ ἃφ5 Ίαγο 

8ροζοΏ, Ἠανο Ἰ]κοννίσο {ογοίο]ᾶ 
οἱ ἴλοςο ἆ4γ8. 

9ὅ Ὑο αγο ἴμο οἩϊ]άνοι οἱ ῑιο 
Ῥτορ]είβ, απά οἱ ἴλο οογοπαπό 
ΨΥΠΙοΠ αοά 1ηαάο ον] οι. {- 
ἴῃ6υς, βαγίης ππ{ο ΑΡγα λα, Απά 
ἵπ ΜΗΥ 5θοᾷ εἰα]] α1] ὔ]ιο Ιαπάνεᾶς 
οἱ ἐἶθ οαυζ] Ὄο Ρἱοςκοά. 

96 Ὁπίο γοιι Ἠτεί, ο Ἠαν- 
ης ταἶοά αρ ΕΦ Φου ἆο6815, 5οπύῦ 
μ]πι {ο Ῥ]οςς οι, Ίπ ανπῖης 
3ΥΥΑΥ ΘΥΘΙΥ οπο οἱ 7ου Ποπι Π]8 
Ιπ]ᾳα116ς. 

αππεκ τηχτ. 
/ ω / ΔΝ 

πάντων, ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ 
/ / « 

στόµατος πάντων ἁγίων αὑτοῦ 
- . - 

προφητῶν ἀπ' αἰῶνοο. 3 Μω- 
.ν Ν Δ ΧΝ Δ 

σῆς μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας 
ο 9 / ο) 

εἶπεν, Ότι προφήτην ὑμῖν ἆνα- 
/ / ς Ν « - 1 

στήσει «Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν ἐκ 
.- . . ε ” ε 3 / 

τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ. αὐ- 
Αα / 

τοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα 
Ἀ / χ ς - 20 3 
ἂν λαλήσῃ προς ὑμᾶς. έσται 
δὲ Ν ο λ Ν 5 / 
ἐ, πᾶσα ψυχη, ἥτις ἂν μὴ ἀκού- 

/. / η / 

σῃ τὸῦ προφήτου ἐκείνου, ἐξολο- 
᾿ - - 

θρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 7 Ἰαὶ 
/ μ ε ία) μμ... 

πάντες δε οἱ προφῆται ἀπὸ Σα- 
Ν Αν - υ 

μουὴλ καὶ τῶν καθηξῆς, ὅσοι 
3 / 

ἐλάλησαν, καὶ προκατήγγειλαν 
Ν / / 

τᾶς ἡμέρας ταύτας. 
υἱοὶ τῶν προφητών, καὶ τῆς δια- 

/ Ὠ] / ε Χ Ν 

θήκης ἢς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς 
Ν / ε ο Ν 

τοὺς πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς 
᾿ 4βραὰμ, Καὶ τῷ 
. / 
ἐνευλογηθήσονται 
Μα 

τριαὶ τῆς γῆς. 
« ΔΝ ” / 
ὁ Θεὺς ἀναστήσας 

- 2 ω) 3 / Χ 
τοῦ ᾿[ησοῦν, ἀπέστειλεν αὐτὸν 

3 . . - 3 -. 3 / 

εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέ- 
φειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶὼν 
ὑμῶν. 

ἨΠΡΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝΠ. 

νγμίο] 6ο Παββρο]καν ἠΩτοιρς] 
νο πιοα{]Ἡ οἱ αἲ] 18 Πο] Ῥτο- 
ΡΜεἴ8, εἶπορ ἴλθ υγοτ]ά Ώδρα. 
Έϊοι Ἰ9Ε6β, 1πάςοᾶ, 5α]ᾶ {ο ]ο 

Ῥαΐμετε, Τλαῦ α ῬτορΠεῦ δια]] 
ο Τιουά γοιι ἄοά ΙΥ9ἵθ6 πρ 
{ΟΥ γοι, ΏοηΏ} ΔΠΊΟΠΡ Υοιχ 
Ώχοίῃχθῃ, 88 ηθ ταϊθοά 1Πθ πρ. 

Επι αλα] 7ου Ἠθας ἵπ 811 ἐπ 1πρς, 

ψλαίουοι Ἠθ εἰα]] 68Υ {ο οι. 
Απά ουοιΥ βοι] πο υπ] πο 
Ίθαν ὑλιαῦ ρτορμεῦ, πα]. Ῥο 
ἀεείχογοᾶ ποπ 8πιοης {1θ 

εἆ αρ Πῖ8 εβεγναηύ 688, 5οπύ 

πι ῃγδύ {ο γου, ο Ῥ]688 γου 
Ίῃ ζαγηῖηρ 4ΥΥΔΥ, 6ΥΘΙΥ οπ9 οἱ 
ου, ἄοπι 19 Ἱπ]ᾳ 1168, 

νἆ 195 

Ῥθορίθ. Απά, Ιπάεαᾶ, αἲ] ἐπο 54 
ΡτορΠείβ, {γοπι Βαπιμοὶ αηά 
ἄιοςο {ο]]ουνίπρ ἵη οχά6τ, ἃ8 

355 ὑμεῖς ἐστε ΙΒΠΥ 8 ἨΠανο 8ΡοΚΘΗ, νο 
πἰπο {οτγεῖοιᾶ ᾖπεθο «ἀαΥ5. 
ποι αἲς Πο 80Π8 οἱ 6ῃθ Ῥήο- 26 
Ρ]ιοῦ5, απᾶ οἱ πο οογοηαπῦ 

/ πάσι. ἄοά τηαᾶο οι ουν 
μαι σον {αἴμοις, βαγΊηςσ, ο Αὐγα[απι, 
ορ κος] Απᾶ Ία. ἴγ φοοᾶ αμα] αἲὶ 6 «γ΄ - ο 1 1η λ. 

«2 πρώτον [μα ἸΙπᾶνοᾶς οἱ ἴλο οαν Ῥο 
τον παΐῖδα αὖ- |]]οκεᾷ””. θοἆ πανῖηρ ταῖαᾷ 20 

1λαῦ {1ο οοπιρ]είίοη οἳ ο αποϊοπί οἵποῖθΒ τοβροοβίπρ ἈΠοββία]ι 

απά Εἱ9 Ἱἰηράοπα οοΥΕΙΒ ἴἶιο πγ]οίθ αγθα ΟΕ ἨῖΒ Ῥτοπηϊςος ; 

ΤΙΟΓΟἶ08. 

απᾶ, 

Οπ εισοδο Ῥγοπιίξος Ίο 1ᾷ6 ἐμοίς σύ απᾶ ἀπίγ {ο 

ποσορέ {]ιοβο ρτοπιὶδοᾷ Ῥἱαβείηρβ. 

ὁλουσί[ουθ, Ἰπθοί5 αἱ] ἴἶινο ἁσπιαπάς οἳ ἴπθ ο.δο ἸὈοίίογ ἴἶναῃ 

τεδεἐιάίοη, τεδίογαἰίον, τερι]αίῖοη, οἵ οοηδωπιπιαξίοη: πλοίου 

Ῥνοπηίς6ς οὗ Ῥτθάἱοξίοπ8, (απά ἔἶνοβο {πο]ιᾶρ ἔ]ιο σν]οἰο ργορ]ιαίίο 

Βομοο],) εοπιρἱεἰίοη 5 απ{ίο αρροβί(ο, 

Ι. Αναστησει Ξ-- Ὁὺρ1, το[ἐ γαΐςα τἰρ---68 ΠΡΟ {ο αΡΡΘΑΣ ως εµθι 
έχε πια. ἨεποῬ ο τοπάοια ααῑίο α5 ροσσ]ίαν ἆβ ἴπο {οΓπιος 

---ποῦ 1]κο {ο τηο---Όα8 Ἠ]ςο α5 Το ταῖδθᾷ πηπο πρ. 

} γΊοι. .» Τπε διαθηκηε, 80Π5 οἳ ἴπο οογοπαπῦ, οὗ 

1ΠΒΗ (α6ἱοπ---υξοὶ Ἡσοτο Ἡουγαἱαθίοα1γ Ιπάϊομίος Πείνα; Ῥατίι- 

οἱρα{οΓ8---Β611 ἴ]ιο 8οἨ5 οἳ έ]ιο ΡτορΏθί5 18 {μα Ῥγορου 6χρτοξ- 

βαἶοπ οἱ ἐμο οτἱσἰπα], «ΑΙ Ῥο]ίογοτς----11 ΟΠ βίίαπς 4το Πείτς ἴπ 

6οπππιοτ ΟΕ αἲ ἐπο βρἰτέαα] Ῥ]οβρίπαϐ Ῥγοππίβθς ἵπΠ ἔιο ποθἆ ο{ 

Αὑταβαπι. 

5018, τα{μες ἐλλατ οἸ]άγεπ, οί ἴ]ιο Ρτορλείς---ἠπ]Ἡθίέους οἳ {ο 

Β]οβρίπρϐ πλίο] ᾖἱθ Ῥτορ]λοίβ {ογαίο]ᾶ---είτβ οἳ οογοπαπἰθά 

κ Τον παιδα Ίησουν.---Ίησου» δι ἵπ 0πὶ5δ 9,66, το]οσίοᾶ α5 

ερυτίοις ὮΥ 8., Βομ., Ὦπ. ππᾶ Τὲι---ἥΐαις ἶ5 [ουπᾶ αρρ]ίοά {ο 

ᾖοβας οπΙγ οπσε ἵπ Μαλλον α5 α δετναπὲ, απᾶ ἵπ ΤκοΒ 

πτ]ήπρς να πιορ ]---οποθ ἵπ Ἡΐ5 οβρο], το[ογείης {ο Ἠΐπι 

πηογο Πἐοτα]]γ α ολ, οἷι, 21 48: απᾶ ἴπ Ἠἱ6 Λος {ους Ίπιθι--- 

Ππνίσς τοπᾶργοᾶ ἵπ οοπη. Υ6Γ., 6ο 16818, απᾶ Ὠνίσο ε]α]ά ᾖεβας. 
ηΠὴ8 18 απ ΑΠΟΙΠΑΊΟΙΒ ΙἱσοΠβθ, 16 16 πιοβὺ βοπεια]]ν, ἵπ οἴμος 

σπβ68, τοπάοτοᾶ δεγυαπὲ. ΤΠθ ἆθιδ ατο οσ]]οᾶ “"σοης ο) ἰιέ 

Ῥτορ]είε» ποῦ πηοτο]γ οἱ ἴλμα ἴοις πια]οΥ Ῥτορ]οίϐ, ο; ΟΓ {πο 

ἔπνοῖγο ΠΙέπογ Ῥτορ]οϊς, π8 {1ο 1οιπδ οα]ἱ ἐμεπι ἵπ ἀἰδιποίίο 

{νοπι {1ο Ῥαἰτίαγε]ιαὶ Ῥτορλθίδ. Τ16Υ Ἱγετο οἁποκθεᾶ ὮΥ ἴπθρο 

βἰχίθοπ ζοπίδὴ Ῥτορμοίς, Ῥείηρ υπεοἰεΙγ τοπά ἵπ ἐποίγ ϱΥΠΗ- 
Εοριοςδ. Ἠθπσα, πνο Ῥτοβιιο, {ποτ Ίνθτο οπ]]οά “"ΒΟΠΒ ος {πο 

Ρτορμείς; 7 απᾶ, ἠλοτοίοτο, οπρΏύ {ο Ἠ8τθ τθοορηίποά απ 

ποκποη]οᾶροᾶ {λαῖς οὖπ ΜορβίαἩ, 
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ΚΊΝαά ΙΑΜΗΘ) ΥΒΒΒΙΟΝ. 

Ο0ΟΒΑΡ., ΤΥ. 

ΑΝΌ 38 116Υ 5ραΚο απζο {πα 
ΡοοΡῖθ, ἴῑιο ρτἱοςῦς, απά {1ο ο8)- 

{αΐπ οἱ ἔμο Ίεπρίθ, απά {λα οά- 

ἄασθθβ οὔπ16 προη ὕ1θπη. 
9 Ῥεῖπσ ϱιογεᾶ ὑλπαῦ 0πθγ 

ἰωμσ]ῦ ἴμο ρεορ]θ, απᾶ ρτθεαο]ιοά 
{μτοιασΏ ἆ΄οφ8υς ο γοδαΥθοῦίοη 
Ώ:οπι 0ο ἆθαά. 

8 Απά {ον Ἰαιά Ἰαπᾶς οἩ 
Όποια, απά Ῥιῦ ἐλσπι ἵη Ποιά αππίο 
ἴλο ποχύ αγ: {ον 16 να πουν 
ογοη-{149. 

4 Ἡουλροαῖῦ, ΠΟΥ οἱ ἴλοιμ 
νο] Ἰουχᾶ ἐλμο ννοτᾶ, Ῥδ]ίθενος: 
Όπά {πο παπαΡοχ οἱ 16 Πιο Υ/88 
προιέ ἤνο ἐλοιβαμᾶ. 

6 Απᾶ 16 οὔπωο 0 ρᾶδς οἩ ἤλοι 
ΏΙΟΥΤΟΥΥ, Όλαί ποῖν ταἱθδ:5, απᾶ 

οἰάσις, απᾶ 5οτ1δες, 

ϐ Απά Αππας ἴ]ο Ἠΐρ]ι ρι]οεῦ, 
απά Ο9ἱ8ρΠςΒ, απά οἱ, απά 
Α]οχαπάσυ, απά 35 ΠΙΑΏΥ 38 ευθ 
ο6 ιο Ιἰπάνος οί ἴ]ιο Εἱ6] ρ]θβί, 
γατα σαζμειθά ἰοσεύμεν αἲ ο ου- 
κα οιη., 

7 Αμά νῃει ἴΠογ Ἱαά εού 
{πθπα ἵπ. πο πη]ἀςέ, εγ αε]κεᾶ, 
ἙΥ γ]λαξ Ῥονου, οὗ ΡΥ ννμαῦ ποΊηθ 
Ἠανο Υθ ἆοπο {ή 1 

8 "μαι Ῥεΐαυ, Η]]εᾶ υγ]έ]ι ἔῑια 
Πο]γ ιοςῦ, εαἰᾶ αππζο {λοαι, ο 
1χα]6γ9 οἱ {πο Ῥεορίθ, απᾷ ε]άοις 
οἱ Ἰδυαο[, 

9 Ἡ νο ἴΠῖΦ ἄαγ ο οχαπα]ηθᾶ 
οἳ {πο ϱοοά θεά ἄοτπο {ο ἴῑθ 

απβςςκς ΤΕΣΤ. 

ΟΠΑΡ. 1ύ. 

4440ΟΥΝΤΙΩΝ δε αὐτῶν 
πρὸς τὸν λαὺν, ἐπέστησαν αὐ- 

τοῖς οἱ ἱερεῖν καὶ ὁ στρατηγὸς 
τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ «Σαδδουκαῖοι, 
} διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν 
αὐτοὺς τὸν λαὸν, καὶ καταγγέλ- 
λειν ἐν τῷ ᾿]ησοῦ τὴν ἀνάστασιν 
τὴν ἐκ νεκρῶν: ὃ καὶ ἐπέβαλον 
αὐτοῖς τὰς χεῖρας, Καὶ ἔθεντο εἰς 
τήρησιν εἰς τὴν αὔριον. ἦν γὰρ 

ἑσπέρα ἤδη. Ἀ πολλοὶ δὲ τῶν 
ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευ- 

σαν' καὶ ἐγενήθη ὁ ὁ ἀριθμὸν τῶν 
ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε. 

᾿Ἰγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον 
συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς «ἄρχον- 
τας καὶ πρεσβυτέρουε καὶ γραμ- 

ματεῖς εἰς “Ἱηρουσαλὴμ, καὶ 
Ανναν τὸν ἀρχιερέα καὶ 'Καὶά- 
φαν καὶ ᾿]ωάννην καὶ ᾽Αλέξαν- 
δρον, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους 
ἀρχιερατικοῦ. Ἰ καὶ στήσαντες 
αὐτοὺς ἐν τῷ µέσῳ, ἐπυνθάνον- 
Το, 'ν ποίᾳ, δυνάµει ἡ ἐν ποίῳ 
ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; 
ὃ Τότε Πέτρος πλησθεὶς «Πνεύ- 
µατος Αγίου, εἶπε πρὸς αὐτοὺς, 
Άρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύ- 
τεροι τοῦ ᾿σραὴλ, ν εἰ ἡμεῖς σή- 
µερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργε- 

ο- 

ΕΕΝΙΡΗΕΡ ΥΕΒΗΒΡΙΟΝ. 

ΟΗΛΡ. ΙΥ. 

Απο νγ]ή]ο 0λ6γ ννουθ βρθας- 
ἵπς ο ἴδο ῬοοΡ]θ, {πο Ῥυ]αςί», 
απᾶ ο οαρία]η οἱ ὕμπο ἑαπιρ]θ 
βαχζ, απά ἴμο Φαἆἆασοσοξδ οβπιο 

αροΏ. Τ16Π1, Ρείησ Ιπαἰρπαπί 

ἴπαῦ ἰμεγ ἰαμσλό ὅμο Ῥοορ]ο, 
απᾶ Ῥγεπολαᾶ, ἐμλαῦ ὕμτοισ]ι 
Ίδεις 18 ἴμο τοβδανγθοίῖοπ ΓΟΙΗ 

πο ἀσαᾶ. Αιιά {Που ]αῖά παπάς 
ος ἐλοπ, απά Ῥαῦ θα 1η 
Ρδοα, απ] μο ποχῦ 4αγ: 
{ου 16 ννας ατειάγ ογοηίηρ. 
Βιῦ τηαΏΥ οἱ ἴἶιοδο ΦΠο Ἠοανά 
ἴπο υνγοιτᾶ Ὀο]ιεγοά; απᾶ ἴ]α 

ΠπἀπαΏθν οἳ ἴπο 16 Ὦθ6οβίηθ 

αΏοιξ βνο {ποικαπά, 

Απᾶ 16 ο8Π1Θ {ο Ῥ888, ΟΠ Ίο 
χπογοῦς, αυ ὀλλοῖς τυ]οΥ5, απᾶ 

ο]όους, απᾶ 5ο1μος, απά Αηπαβ, 

ἴπο Ἠ]ϊσ]ι Ῥνεκί, αηᾶ Ο5ἱαρῇαΒ, 

οιιᾶ ἆολπ, απἆ Α]οχαπάστ, απᾶ 

5 ΠΙΔΏΥ 8 176 οῇ ο "ροπίῇ- 

Πο] {αη1]γ, «νους σαὐ]ειθᾶ ἵο- 
αοὐμον ἵπ Φογιβαίθιη,. Απά 

ορ]ασίπα {λοπι. ἵπ ᾖλο πηᾶρῦ, 
{που αδἰκας, 1η Ὑναῦ αωοηρ{Ἡ, 

ου {η να ὔπαπηθ, Ώαγθ γοι ἆοπο 

ἐς) Τπαι Ῥεΐου, α]]οά υπ] (]ι 

{με Ἠο]σ βρίΠέ, βαἱά {ο {Ίιοπῃ, 

Ῥπ]οια οἱ {λπθ ρθοΡβ]θ, απᾶ Ἐ]- 
ἄοτβ οἱ Ἰβγασ!, Ἡ πο Ὦο οχ- 
οχαπη]ηθᾶ {ἴπ]8 ἆαγ οοπσθιηῖης 
 σοοᾷ ἀεοᾷ ἆοπο {ο απ 1πβτπι 

σο 

1 «ιαπονουμενοι, " Ῥοΐηρ αε]ογεᾶ, » Ίς ποῦ Ιπᾷϊοα[]το οἵ {1ο η κ γενους αρχιερατικου. Φοπίοαί απ ἵδ, ἵη ος 
{εο]ίπρ οἱ ο Αροπίϊο Ῥαυ], ἵπ απνἰιηοβείης έο πια]ῖσο οἱ α 

π]ο]κοά βρἰτ]έ, γοροτίος ἵπ λοϊς 16:18. Τη ενα οπεο Ῥααἱ ἵνα 

ἐπαϊρπαπί. 1π 118 ο,βο ἔἶο Βαάποςος απᾶ ἴἶο ρτ]οβίποοά 
οου]ᾶ Ῥο πο Ί6βς ἐπαίρπαπέ, πγΏῖ]ο πνιρβείπρ ἴλθ Ῥούυγου οἳ ενα 

Αμοβίο5’ ἀοοίπίπο, ἵη βἐα]1(γίηρ {]ιοὶσ ἀοοίτίπθ οἱ πο ΤΘΒΙΓΙΘΟ- 

Όσοι οἳ {ο ἆθμᾶ, 6, Ὀετοίοτε, Ῥγοίες “Ιπάϊρπαν!ε {ο 

ερι]ουοά 2 8 πιουθ ἐτα]σ ἰπάἰοβήνθ οἳ {είν {εο]ίπρε οἩ ἐΠὶς 

οοοβδίοΏ, πο ποτᾶ 18 {οαπᾶ οπἶγ ΊΠ ἔλοβο ἔνγο οπδαβ ἵη {1ο 
ΑΡοβίο]ἰο Βοτίρέατοβ, 

α. Τον λογο», ἴ]α ιωογζ. ΤΠἱ6 148 οχο]ιβίτο γοίθγοποθ {ο ἐμο 

ΒοβροΙ οἳ ὀἶνο τοβινγοοξῖοπ οἱ ἆθβιβ ΟἨτὶςζ, Τὸ πας {ιο βροοῖαὶ 

11ΟΒΡΑΓ6 οἳ {1ο ἆαγ. 

ΟΠΥΥΘΠΟΥ, πιοτο ἄθβπίίο ππά Ῥεγερίοποας ἔλαπ ἐμο "ΚΙπᾶτοά 

οϐ {πο Πίρη Ῥποβε) πο πρ] οοπιρτοΏεμά πηοτο ἔπαπ 

πογο Ρροτβοπα]!γ Ἱπίοτθείοά ἵπ ἐλπο Ρ6π1ΐβ68. ΤΠοβο βροσα]]γ 

Ἰπζργοβίθά ποιο, ἀοιρί]θβς, ΡΓο6Ρεπ. 

ο ΜΎ/]ηοπ {1οΥγ Ἰαᾶ εοὲ ἐλοπα Ρἰαεῖπρ ἐἶνεπι, Ἰπᾶ]οπίθς ἴ]ιο 
π]ιοῖο πνου]ς οοπωρτο]οπάρᾶ ἵπ στήσαντερ αυτους. 

Ρ ΊΤοιᾳ δυναµει, πο ποια εξουσια---Ρρ]γδίοα] Εἰτοηρίη. Ιπ 

π]αῦ Εἰτοηρί]ι---ἵπ σΏαί πατας Τ]ιοτο ἵναξ εἰγεπαί]ν απᾶ αι- 

ἐλογέέη αἶδο ἵπ {θ ηαπιθ οἱ ἐ]ιο Τιοτᾶ, Ἐν α5 Το {ιο βραοἰδέοτα 

--ἲπι ΕλῖΒ 9159 οἳ Ῥ]ηγείσαὶ Ἱπβσιηίέγ--μοίς αὐῆοπίίου Ὑαβ Ἡ- 

βογρεᾶ {π {1 σἰτεπᾳῖν ραΐ {οτίῃ. 
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ΚΙΝΑ 1ΑΜΗΘ) ΥΕΗΘΙΟΝ. 

Ἰπροίοπί πα", ὉΥ η]αῦ Π1θας 
ιο 16 τηα{θ ν]ιο]ο; 

10 Ῥο 16 Κπονη ππίο γοι 11, 
Ἀπά {ο αἰΙ ο ρεορ]ο οἱ 1βιαοί, 
ἠναί ὮΥ {πο παπιο οἱ 6 ο65α5 ΟΗγ]ςὐ 
οὗ ΝαζαγοίἩ, ποπ Ύο ογαοϊβαᾶ, 
Ἠοπι ἀοἆ ταὶβεᾶ {οι {πο ἀοαᾶ, 
ευόι ὮΡΥ Ἠίπι ἀοἱὮ {115 πια θὐαπᾶ 
Ἠογθ Ρείοτο τοι νο]ο, 

11 ΤΠΙβ ἵ ἴα βἴοπο υλΙοἩ 
νη5 δοῦ οἱ παΙϱΏΜ οἱ γοι Ριη]ά- 
618, ανπ]ο]ι 15 Ώθοσπις ἐπ Ἰιουά 

ος {ο 901169. 
129 Νοαϊθποιυ ἶ μονο βα]γαίίοη 

ἵη πΠΥ οὔ]θυ: {0Η ἔλογο 1 ποΠΘ 
οὔ]θι Π8ΠΗΘ ππάθι Ἠσαγοη σἶνθη 
ΒΊΠΟΠΡ Ἠ16Η, ΥΥΠΘΥΕΡΥ νο πιιβύ 
Ῥο κανεά. 

19 Νου νᾖ]θη ἴ]αογ 8ανν ἔ]ο 
Ρο]άποβς οἱ Ῥεΐει απ ἆο.π, απά 
Ῥοχοεϊνεά {]λαῦ Πεγ νοιο Ἱή- 
Ἰααγπθά απά Ἰσπογαπῦ 11οἨ, 01ου 
πιαχνο]]οά: απά 0ΠαΥ {οοίς ἵσπονν- 
Ἰοᾷσο οἱ ποια, Ὅλαῦ ἐ]λου λαά Ῥεοῃ 
ΜΠΕ 96818. 

14 Απά Ὀοαμο]άϊπσ ὑμο 18Η 
ανῃῖο ννας ἠοσ]θᾷ είαπάϊῖης η] έ]ι 
ἔποιη, μον οου]ἆ 8αΥ ποὐμῖης 
ασαἰπθύ 16. 

απΕΕΙς ΤΕΣΤ. 

/ » / 3 .ν 3 / 

σίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι 
/ Ν 

οὗτος σέσωσται Ἰ γνωστὸν 
, Α : Α ΔΝ α 
ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ 
λ .ν 2Τ.  λ [τό ” - δ / 
αᾧ Ἰσραηλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι 

. -- - - 

Γησοῦ «Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, 
Ν ε . . / Δ « Ν 
ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὺς 
/. 5 ” 3 / ω 

ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗ- 
/ / . 

τος : παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν 
« / 11 ο Ε ε / ε 
ὑγιῆς. οὗτος ἐστιν ὁ λίθος ὁ 
᾿ 9 ςε 5 ε - Ἀ » . 
ἐξουθενηθεὶς ὑφ ὑμῶν τῶν οἰκο- 

/ / 
δομούντων, ὁ γενόμενος εἰς κεφα- 

ΔΝ / ϱ » / 5 
λὴν γωνίας. ' καὶ οὐκ ἔστιν ἐν 
ζλλῳω ῤδ κ ε / μ 3/ 

ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία" οὔτε 
1! υ, ε 

γαρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τον 
9 Ν Ν / 1 3 / 

οὐρανον το δεδοµένον ἐν ἀνθρω- 
ποις, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 

4 ο μα Ν - / 

1 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ «ΠΠέ- 
« . / 

τρου παῤῥησίαν καὶ Ἰωάννου, 
ν / ή 3/ 

καὶ καταλαβοµενοι ὅτι ἄνθρωποι 
/΄ Ν ” 

ἀγράμματοί εἶἰσι καὶ Ιἰδιῶται, 
/ 3 / 

ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐ- 
8 ο Ν ω . 3 

τους ὅτι συν τῷ [ησοῦ ἧσαν" 
4 Δ λ / /. 

1 τὸν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες 
Ν . ς Α Ν 

σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθερα- 
/ Δ 5 3 - 

πευµένον, οὐδεν εἶχον ἀντειπεῖν. 

Φ 

ΕΡΥΙΡΕὉ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

Τ18Η, τα σα ῦ «παπηθ ο 16 1ηαᾶο 

Ψ]ιοία, Ὃο 1ῦ Κποσπ ἴο γοι 
11, απά {ο α]] ἔλο Ῥεορ]ο οἱ 
Ίβυασ], ἠιαῦ ἵπ {πο παπι οἳ 

σδιις ΟΠτΙ8ὐ, Όλο ἸΜασβχθηθ--- 

Φλοῦι οι οχαοῖίῇοᾶ---Ἡοπι 
αοά ταϊπεά Ώοπι {μθ ἀθαά, 

ὮΥ Ἠϊπη ἆοθθ Επί πια βίαπά 
Ῥοΐοιο οι βοαπᾶ. ΤΠ 18 
ἴιο αἴοπο ππΙοὮ Ίπας εεῦ αὖ 
πουσλΏύ Ὦγ γου, ἀπο Ῥαή]άοτς, 

συλολι 18 τπιαᾶο ο ποσά οἱ {πα 

οοἱπ6ν. Απά «ὗπο φα]ναίίον ἷς 

ποῦ 1π αποίΠει Ῥθδήβοῦ» 1ου 
ἐλοιθ ἵδ ποῦ αποί]ἩοΥ ηδΙηΘ 1Ἠ- 

46: ἴλο Ἠδανθεῃ, σἶγοη 4ΠΊ“ΟηΡ 

11 

κ 2 

ΠΟΠ, ΕΥ Ὑ/ΠΙοΗ 16 «ῬοΠοογεβ : 
απ {ο Ῥθ βανεᾶ. 

Κουν, "οοπβίᾶστίηρ {πο "{190- 

ἆοπι οἱ 8ΏαθοἩ, οϐ Ῥεΐαοι απἆ 
1911, απά Πανίπς "Ῥοιοσεϊναά 
Όλαῦ {αγ ποτο 311ζοταίο, απά 
Ρ6189Η18 ἵπ Ῥηναίο 6, {11ογ 
Ἰηαγο]οᾶ; απιά Όπου Κπον 
νο 611, ια 016Υ σιιδοά 
ἴο Ῥο υπ ἆοεα. Απά 
Ρο]ιο]άίησς ο πα Μο γνας 
Ἰιου]θᾶ, ύαμάίης νι {πετι, 
Ώου. "Παά ποὐμίης {ο βαγ 

α Ἐν τινι--τείδτοποο ἵδ 66 ἰο ονομα, 35 ἴλο ΠΡΥΟΥ ϱἶνοη 

οσα] Ιπῤπια{οβ---ἴπ ὑμο παιηο οὗ ᾗθδιας ΟµΗ1Εὔ, έμεπη. 

Ργοπιίσος {ΠΏΡΙΙΟ8 ππΟΤο αι βοοΐπρ {μοπι, ο 6γεπ Ιοοἰίπρ αί 

: ζαρῥησια, Ῥο]άπαςα οἱ βρεοσἩ, 2 095. 14. Το ἀαίίνο ος Σ Ὦ γενοµενος-- πνάο εις κεφαλην. 

Σ ΤΠο σοππ]ον γουβίοη ἆοθβ ποὺ {π(]ομίθ ἐ]ο {αποβΕ οἱ {ιο 

ομἱρίπαί, Τὸ ἵς η ἐλο οἩσίπα] ἡ σωτηρια--ποῦ βαἱγα[ίοη {π 

ποπετα], Όαἡ έἶο βαἰγαζζοι γλ]οῦ. ές ποβροὶ Ὀγίηρα-- ποῦ αι βα]- 

γαίῖοπ οἳ {πο Ῥοἆγ, οἱ ἔἶνο ςου], οἳ οἵ έλο ερ] {, Όπαό οἱ {ιε πια. 

----Όυδενιε, 1Ο ῃοΓΒΟΠ; αλλῳ ουδενι, ποῦ ΑΠΟΙΊΟΓ ΡΟΓΒΟΠ. 

ε 4ει, δε]οουεδ.---Νου ἵ6 16 ρταβεπίοά ση] α ηνιδί ὖς, 38 ἃ 
Πιία] ποοθβδίέγ ; ΠΟΥ ση ο α πάΥ ὅ6, 15 οἱ ἀοιλο{(1] Ἱππροτε; Ὀέ 

α5 οἰαίπηίης, οοπηλμάίπᾳ, ΏοἩοστ!ίὴᾳ, ας {ο οπωβσασο 15, Ψίο]ι 

Ἰπέίου πγονά 15 Ιπο]αςίνο οἱ αἲ] {5 οἰωίπῃς, απά οἱ αἰ1 οἱ’ Υναπῖς, 

Τ{ 18 ποσσβδαῦΥ. θχροάἰοηέ, Ὀ]{ββ{(α1. , 

«ει Τα]1γ ἱπᾶ]σαίος {]6, ὮΥ ἐμτες οἱ 1ΐ5 ουττοπύ αοσορἰαΏΊοιδ 

---Ἠμιδί, δ]Ἱιομί, οι]. Νο οη8 Ἱνοτᾷ {]]8 16 αὖοη 5ο γνα]ὶ ας 

ὀελοσυε, πνἨλο]ι ππονᾶ ἰ5 βο]θοίοᾶ ἵπ Ἰω]κο {ο ἠπᾶϊσαίο αἲὶ {ο 

οαμ5ο8 οοπουσγίηρ ἵπ {ο ἀἆοαί] οἱ Οὐτὶςέ, Τμας ἰύ ὀελοουσς 

Οµτίεί {ο ϱπ[ῇου ὥσ,, Ἰμακο 24: Ἡ, 96, 40, πηοτο αἱ] ἔμαδο ἔοης 
---πππδῦ, οαρ]έ, Ώομοονς, οσοι, 

ἃ Θεωρουντες, εοπεἰἀετίηρι, τοῦ πιοτο]γ εοοίπᾳ, οἨ Ἰοοκίηρ αἱ 

16, Όπό σοπἑεπρ]αίπρ προ Ἱί---οοπβίάοτίπρ 16, Το ἐλιοθτίπο οἩ 

Εής γνοτά 16 αβοᾶ αἀγοτοία]]γ, απᾶ ἀπᾶισαίες βροαἰέηρ, τρ, 

ποίΐπᾳ }ο]ά]ψ, ος πι] πιασοἩ {ιοσᾷοπι. ἩἨοτο, οοπἰθχέηα]]γ 

γ]ουγοᾶ, 16 Ἱπᾶϊσκίος α. Γεεάοπι οἱ δρ6εοῖι τνΏὶο] 61ιοΥ οου]ά ποῦ 

χοσοποῖ]θ Ἱπ{Ἡ {πο αρρατοπίέ οοπάἼοη, οἀμοβίίοη απά οἵτοιπι- 

Βίπποθς οΓ ππο ἵπ Ῥηϊγαϊο βία(Ίοπ8 οἱ 14ο, «Ἐγεεᾶοηι ο) δΡεθεῖη 
Ίῃ α]] ο αββοοϊπ{ίοης οἱ Ε5 6οσπο, Ὀεδῦ Παγπποπίπθβ αγὶ(]ι ιο 

οἰτουπιδίαησςβ, απᾶ 61ο ἴθυπβ οπιρ]ογαᾶ, 

ν΄ Καταλαβομενοι, “ Ὑλοι {λογ βαν, Ὑαἰκοβοίά; “'νλοη 
Ώνογ οὐεθτγοί 3, ΒἙοολτογᾶ. "Εαυΐπρ φεγοσῖυεᾶ ὃ, Ἠκεκοίί. 

Έλα έσηςο ἀϊεις {τοι {ναί οἱ ἐλλο οἴπει ραγοἱρίθ. 

α Αγραµµατοι και εδιωταε, "' {εγαίε απἆ οὔδοιιτοῦ, Ἠλοἷ.; 
ωπ]οαγπεά απ οὐεοιτε", Ῥοοί].; “' ππίεαγπεᾶ απᾶ οὐπηΠΙΟἨ 

πιεπ., Ἰαἰκθβε]ᾶ: «δαπα {είίγες, ὧν οοποπιώη φειυρίο”, ΕΤΘΠΟΝ, 

Βο {π ΠΟΒέ πιοάσγΏ γεγβίοηΏ8. . θθ, Ῥο]γρ]ουί, 

Υ Οτι συν τῳ Ίησου ησαν Ἰπᾶϊοβίος πποσθ ὑλαπ α 6ης] Ιπέου- 
γίαιν. ΤΠΘΥ Ἱνογο πγοπέ {ο Όο αν ἆο518. 

: Αντευπει--- ο οοπἰχαᾶ]οε, {ο Βροδίς αραἱηδί---Η{ουαΙ1Υ, πεγ 

Λαᾶ ποϊ]λάπᾳ {ο εροαὶς αραἰπεῦ 16, οἨ, {16Υ οοσ]ά βαγ ποϊὐπίης 

αραϊπεῦ 16. 



ΑΟΤΑΘ ΟΡ ΤΠΕ ΑΡΟΡΤΙΙΠΡ, ΟΠΑΡ. 1Υ. Φ 

ΚΙΝΑ ΙΑΜΗΦ ΥΕΠΕΡΙΟΝ. 

16 Ῥπέό νΊιθη ἴλογ Ἰαᾷ οοἵι- 
πιαπάθᾶ ἔλεπα Μο σο αφὶᾶο ουί οϐ 
Όνο οο απο], 416Υ οου(ειχεά θηοπς 
Ώοπιβο]νοβ. 

16 Βαγίης, Ίπαῦ αμα] πο ἂο 
{ο ἔπεδεα 1ο } {ου ἐλαί Ίπᾷεοά α 

ποΐαρ]ο παχγασ]α Ὠαίῃ Ῥοει ἆοπθ 

ὮΥ ὄ]ιαπα ἐς πιαηϊ{οςῦ {ο οἱ1 ὑμοιι 
{λαῦ ἆννο]] ἵπ 1 ουαδαἱθίη, υπᾶ 6 

οαηποῦ ἄδηΥ 1. 
17 Ῥυΐ ἐμοῦ 16 ερτεαά πο {11- 

ἴἶιου αἴποας ἴἶιο Ῥθορίο, 1εῦ τς 
βἰταῖΙ{]γ ὑγοαίοη ἴποπι, ὑμαῦ μ6γ 
ρου θποσίογῦὮ {ο Πο πια 1η 

{118 πα/1θ, 
168 Απά ἴλογ ομ]]οἆ {παιη, απά 

οοπηπηαηάοἆ μοι πού ἴο βρθα]ς 
αὖ α]], Ώου ασ 1Π ἴῃθ Π8ΠΙΘ οΓ 
θδις. 

19 ἙΒαΐ Ῥεΐεν απά οσμή αἩ- 
βνγενεά οπᾶ καὶᾶ απίο 1µο6Πῃ, 
Ἠλιθί]ιθυ 16 Ὄο πἰσΗέ ἵπ {πο εἰσηί 
οἳ ἀοᾷ {ο Ἰομίκοη ᾽ιπέο γοι 
ΙΟΥΘ ἔμαη απίο 94, Ἰιάρο ο. 

90 Έου Ἱνο οὐππού Ρι0 βροα|2 
ἴπο ἴμ]πσα νο] νο Ἰανο Β6ΘΗ 
πΏᾶ Ὠθανά. 

91 ο νηεῃ ἴμαυ 1ας {αγίου 
{μτεαίεπες ἔ]οπι, που ]εῦ {μετα 
6ο, Ππάϊπς πούὐμῖπα Ἠον; Τ1αγ 
χη]σαό ραπἰθὴι Ἴιομ, Ῥοοαιιβο οἱ 
νς, Ῥθορ]θ: {ου αἲΙ που ϱἱου]ῃεά 
οᾶ [ος Ειαῦ γν]γίο]ι Ὕνας ἆοπο, 

25 Έοιν ΤΠο 1ΙΠΔΠ ΊΗΒ 8Ρο0γΥο 

αβΕΕΡΙς ΤΕΣΧΤ. 

β ’ λ ” ΔΝ / 

1 Κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔζω 
- ο) / 

τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέ- 
Ν { ) / 

βαλον πρὸς ἀλλήλους, Ἰὃ λέγον- 
/ 3 / 

τες, Τί ποιήσοµεν τοῖς ἀνθρώποις 
4 Ν Δ Ν 

τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν 
ο) ’ - - 

σημεῖον γέγονε δὺ αὐτῶν, πᾶσι 
Ἂ . ε Δ 

τοῖς κατοικοῦσιν Περουσαλημ 
Ν 9 / 3 { 

φανερὸν, καὶ οὐ δυνάµεθα ἀρνή- 
3 3 ς Ν Μα] 

σασθαι" αλλ ἵνα µη ἐπὶ 
ο) αν . Ν Ν 

πλεῖον διανεµηθῇ εἰς τον λαον, 

ἀπειλῃ ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς µη- 
. - / ΄ 

κέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ 
μηδενὶ ἀνθρώπων. ᾖὃ Καὶ καλέ- 

Δ / 
σαντες αὐτοὺς; παρήγγειλαν αὖ- 
τοῖς τὸ Καθόλου μὴ Φθέγγεσθαι 
μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

τοῦ ᾿Πησοῦ. ὁ δὲ Πέτρος καὶ 
3 4 3 /. Ν 2 
Ποάννης ἀποκριθέντες προς αὐ- 

Δ 5 Ἡ / / ε 
τοὺς εἶπον, «Ἠὶ δίκαιον ἐστιν 

- ο .ν / 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὑμῶν ἀκούειν 

. Ἀ .ν / 
μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε. 

ὃ οὐ δυνάµεθα γὰρ ἡμεῖς, ἃ εἴδο- 

µεν καὶ ἠκούσαμεν, μη λαλείν. 

3 Οἱ δὲ προσαπειλησάµεύοι ἀπέ- 
Ν λ 

λυσαν αὐτοὺς, μηδὲν εὑρίσκον- 
Ν . / ” Ν 

τες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτοὺς, 
ΔΝ Ν Ν ο ΄ / 

διὰ τὸν λαὸν, ὅτι πάντες ἐδόξα- 
Ν Ν Σον .ν / 

ζον ΤΟΝ Θεον επι τῳ ΥΕεγοΟνοτι. 
ο 3} ο Ν 5 /) 

ετων Ύαρ Ἡην πλειόνων τεσ- 

ἘΡΝΙΡΕὉΌ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

αραϊηςὺ ἴ6, Βπή Πανίπρ ϱ011- 16 
πιαπᾶθς ἔλεπι {ο υηὐλάταν; 
Ποια ἴπθ οοιποί], ΠθΥ οοπ- 
{ριτεᾶ υηζ] οης αποί]ος, β.γ- 

ης, Ἰααῦ εἰπα]] Υνο ἄο {ο ἔλαραο 
πηθπ { {ον, ἐλιαῦ, Ἰπᾷθθά, ἃ "Ώο- 

{οτῖοις ππ]χαοΙθ Ίας5 Ῥ6υἨ 
ὦτοισᾗέ ὮΥ ἔ]απι, ἵ6 πιαηϊ{ορὲ 
{ο αἲ] έλοξο Ίν]ιο ἀνγε]] αἱ Ζεγι- 
εαἱθπι, απά νο οαηπποῦ ἀοπγ ἶδ. 

Ῥυἱ, ἐλλαῦ 1 ταγ "ο βργοαᾶ πο 
{ατζιος 81ηοπς {Πο Ῥοορίς, οὐ 
8 θἰχ1οῦ]γ ἑτοσίαη ἔποπι, ἐμοῦ 
ἴΠπογ δρεα]ς, ποποσ{οτύη, Το πο 
ΠιαΏ ε1ροηΏ ἴπῖδ πας, Απά 
Ώου οα]]αά ἴ]εια, απ «οτη- 

ππαπάεά ]θι πού {ο βρεα]ς αὖ 
11, ποῦ. 2ο Όεπομ, προηπ ἴμο 

η81ηΘ οἱ {6819. 
Ῥαἱ Ρείαυ απ ἆ οή αηθυγοί- 

οᾱ, ατιά 5αἱᾷ {ο ἴἶνοτι, οσίου 

16 Ῥο ὶσ]ιῦ ἵπ {Πο κἰσ]ῦ οἱ ἀοά, 
{ο ἨΠθθ]]κοη ο του, ταῦποχ 
ἴμαπ {ο ἀοἀ, ]πάσο. Του Ίνα 
οαηποῦ Ῥαῦ βραδὶς ἴπο {μίησα 
φυΏῖομ 6 λανο 56θη απάἀ Ωοστά. 
Φο, Ὕμοπ μεν ας {αή]ιου 
ἰιθαίεηοα (μαπι, Ίου ἆἱς- 
ομανσοά {ἶαπι, Επάϊης το 
πηΟΟΗ5 οἵ ρυπ]κΗ]ής ἴποπῃ, Ῥ6- 
οπ15θ οἱ 1ο Ῥθορίθς {οἵ αἲὶ 
φ/6Υο σ]ογ{γίης (οά, {ου ἴ]μαί 

κε 6 

νο 1 

ὦ/ΠΙοᾗ Παᾶ θεση άοπο, «Ἠον ο 25 

3 γνωστο», "8ἱρῃα]”, Ῥοοίμ., Ὦοὰτίάρο; ποἰοτίοις, Ἠ]οίπιβ ; 

τηαπ]{οαύ εἶρα, Μζανάοσ]ς. 

 ἄιανειωῦῃ Ὀοῖπς Ῥαδείνο, Ίο Ρτοίου, ος αἱ ο ρτοπιίςος, ἵΏ ΒΟΠΒΟ 38 ἵπ {ΟΥΗΙ, 

Ίαπρυασο, δαοἩ 35 '« πι [ο παηιε ο) Ἱ---- 
απᾶ ὅ ἐπίο ἐἶνε παπιό ϱ) ο). 

Το Πνβί Ιπάἰοαίος αα{λοτ]όγ, σσ, πι ἴια 

«μφροη ιο παπιε ϱ) Ἱ--- 

Ἡμορο ἴπτοο Γοριηι]αδ ατο ας ἀῑδιϊποῦ 

η]ιο 5οσοπᾶ Ἱπά]οδίος το γούαίπ {ο ρα5δίνο Τουῦπι---έλιαί ἐὲ πα! ὃα αρτεαζ. 

5 πι απᾶ εν τῳ ονοµατι τουτῳ. Τ]λςξο ατο ποί Ἰάοπ{ἱσαὶ 

οχΡτὐββοΏΒ. Το δρόα] ώμο Α Ἠδπης, απ {ο ἔεαοὴ ὅπ α ΠΊηθ, 

3τ6 πο ορ ἱγαἰοπύό οπιποἰαύίοη8, ΊΜο Ιαζίου Ίη5 τοβρεοί ἴο 

π{λου1γ, απά ἴ]ιο {οταιος {9 3 ἑορίο, οὗ δα]θόέ, |Τ16 πιγβἰογίαΒ 

οἵ {6 παπιο οοπβ 1 αιέοᾷ ελο βαογοῦ οἱ ἐλλοίν ροπος π ἔλο 

Ῥδορίο. 

Ἔπι τῳ ονοµεατι του Ἰησου. ἵη απ8 πιαοῖ 45 πο Ἠαγνο ἵπ ἐμο 

οτ]ρίπα] Φοτίρίατος του {οὔπδ οἱ οκρτοβδίοη σοπποσίος γΥ{]ὰ 

Ονοµια του Ίησου «Ἄριστον, οἱ γοτΥ ἀῑβοτοπί ἵππρογέ, 16 βὀΦΠ18 {ο 

χΏο ποῦ πιογθἰγ αοχροάἱοπῖ, Ὀαῦ οοΗραίοσγ, ελαῦ τνθ Ε]οι]ά ρἶγο 

{ο απ Πηρ]ρ]ι γοπάευ έὗτορ σοτγοβροπάίηᾳρ {οτπαυ]ας Ίπ ος 

παπιο ο Όλο Ἰλπς, οἱ οοιηπιοππγοα]{]. 

ἴπο εαυ]εοί, οπ τυλέα] 1ο απέ]οτΙγ ἰογπαϊπαίοβ, ἐμο οἱῆσοης 

οἳ 6ο οοπωπηοπγγοαἰθ]ι, παπά ἐἶιο θἡγᾳ νο χοαδο ΊΥΥ, ος οὗ)εοὶ 

Γον τυ]ο]ι, εις πούῖοπ ἵ5 ροτ/οιππεί. «81 λε αιΠοτίέ! ο ἴιο ϱο- 

γονπησηί, Τ, Α. Ὦ, αν]. αροαὶς {ο γοι ῤροπ Απιοτίσαπ οἱ 12οη- 

ΒΜ{ρ, απᾶ λατ Τ. γΥ]! Ιπίγοάαος γοιι 1πΐο ἴ]ιο Ῥοβεορδίοη οἱ 1, 

Το 5 αριςο, 5ο {αν 35 Τ Κποῦν; οἱ] ἀταπωηατίαη5 απᾷ Τοχίσο- 

βταρ]θίΒ. 9ο 9 ἠηὰ 19 ἵπ {1ο ΑροείοΙο.σοπηπαββίοη. πε] 

παπιε οἳ ἴ]ιθ Τιοτᾶ, 1 Ώαρίίσο γοι Ππίο ελλο παπηο οἳ 6ο Ἠπίλον, 

ιο ΜΒοπ, απᾶ {πο ΤΤοιυ Βρίνν, /0Υ, οὗ ἵπ οτε ἰο ἱπιχοάαοίίοι 
Ίπίο Εἱ5 Ἱάπράοτη. 

α Τη οοπ/{οΥπη ϐγ γη] {ιο οτᾶον απά αιγαηροπιθπῦ οἳ Ιγοτᾷς 

{πα ιο ἄτοοὶς {οχί Ίο παἰρ]6, ϱναπαπιαἑσα1]γ, τοπάον ἐίβ τουςο 



ΔΟΤΡ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕΡ. Ο0ΟΗΒΑΡ, ΙΥ. 

ΚΙΝαά ΙΛΜΕΘ᾽ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

{οΥ0Υ γεαῖΒ οἷά οἩ Ὢ]ποπα {Πίβ 
πγασ]θ οἱ ποσ]ίπο Υηδ αἸἼουγοί]. 

98 Απᾶ Ῥοΐπς ]αοῦ 6ο, ἴ]ογ 
πποηῦ Το ὑλοῖν ΟΠ ΟΟΠΠΡΑΠΥ, απᾶ 
1θροχ0θᾷ α1] ἐ]ναί ἐ]ιθ ομ]αΓ ρε]αςίς 
υπᾶ ο]άσις Ἰαά εαἰά ταπίο ἴ]χοιι, 

94. Απά ννλοπ αγ Ποανά ναί, 
ΤμοΥ Η{1οᾷ πρ ἐ]ιαὶν νοῖσο {ο ἄοά 
αν]έ] οἳθ αοσοοτᾶ, απᾶ ραἰᾷ, Τιονἆ, 

ἐλοι απ ἀοἆ, ὦῖοι Παδῦ τα θ 

Ἰσαγοθι, απᾶ οἑγῇΗ, απά ἐς βοα, 

απᾶ αἳ] Πιαῦ Ίη ἐἶιθηι 185 

96 πο, ΡΥ ἴ]θ πιοιῦμ οἱ ὑμγ]ς 
ποιναπὺ ανά Ἰαςῦ κα, ΤΗΥ 

ἀἱά Όλο Ποπί]πεη τασθ, απά ἴ]ο 

Ῥοορ]ε Ἱπασίπο ναῖη {μ]ησς ᾖ 
960 Τ]ιο Ἰκίησς οἱ Ίο εατέι 

εἶοοά αρ, απά ἴμο γα]οίς Ίνοιο 

σαὐλοιεά ᾖοσοίμου ασαἰπβδῦ ἴμο 
Τ,ογᾶ, απά ασαἰηςί 5 Ὁμμήςέ, 

9ἵ Ῥου οἱ α ὑνα] ασαϊπεῦ ΤΗΥ 
Ἠοἱγ οη]ά 5 οδαδ, Ὁ μοι ἴλοι 

6πστίς τεχτ. 
/ « 3/ 12 ἃ 

σαράκοντα ὃ ἄνθρωπος ἐφ ὃν 
3 / Ν ο) . -. 

ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς 
/ 

ἰάσεως. 
/ Ν ων 

35 ᾿Ηπολυθέντε δὲ ἦλθον 
ΔΝ Δ }λΌ/ ν.δ / 

πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπῆγγειλαν 
5 Ἆ « - 

ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
« / 5 24: ε Δ 

οἱ πρεσβύτεροι εἶπον. οἱ δὲ 
ιά 

ἀκούσαντες, ὁμοθυμαδὸν ἆραν 

φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ εὔπον, 
Δέσποτα, σὺ ὁ Θεὸς ὁ ὁ ποιήσας 
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 

/ Δ ον 

θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 
/ 3 

3ὃ ὁ διὰ στόματος «4αβὶδ τοῦ παι” 
/ ». ΑΝ ε { 2 / 

δός σου εἰπὼν, Ίνατί ἐβρύαξαν 
3), Ν ν 4 / ΄ 

έθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 
ος / ο ο 

3ῦ παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς 
ο 3) / 

γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν 
9 Χ ο. / ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου, 
Ν Ν . ω 

καὶ κατὰ τοῦ “Χριστοῦ αὐτοῦ. 

στ Συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας 
ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου, ᾿Τη- 

ΠΕΥΙΡΕΌὉ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

1ΗΞΏ ΟἨ ΥΥΠΟΙΩ [ή πη]τασ]θ οί 
ἴῑιο Που]Ίης πας τοἈςηέ, ἵα8 
ΏΙΟΥΟ {παλι {0Υ0Υ γεας ο]ά. 

Απά πον’, Παγίης Ὄθδεῃ ἀἱβ- 28 
ομαιρθᾶ, Πεγ ννεηέ ἴο αν 
οι ἠἠθηάς, απᾶά αηπποπποεά 

αἱ] πα πο Ῥρεθαί απᾶ 
οἰάοιι Ἠαά καϊά {ο ἴ]ιοπι. 

Απά ἴπογ, 'Ἠθατίπς, γαῖσθᾶ α 24 

γοῖοο {ο ἀοἆ, υνζΠ ος ασοοτᾶ, 

απᾶ βα1ᾷ, ἑβογοτοῖρη 1,ογά, ἴλοι 
ατύ ἴ]πο ἀοἆ νν]ιο Παβῦ τηαάο ἴ]ιο 
Ἡθαγοιθ, πιά ἐἶιο εδ ὔΠ, απᾶ ἴλμο 

βοα, απά αἱ ια 18 Ἰη Πε; 

Νο Υ ἴΥ εεγναπὀ Ὠσαν]ά 8 
πποαῦα ας σοίᾶ, «αγ ἀῑά 
Ὠβίίοης 166, Όπά ΌῬθορ]ο 
Ἱπππσίηο ἃ ναῖη ἐπαςρῖ Τ]ο 26 
Κάπσς οἱ ἴ]ο οατζ] ριεδεηύοά 
ἐθι]βο]νος, απά ο Ῥτίποθςϐ 
1/6ιο ραἱμοτες {ορεί]αι αρ απςῦ 
ὑμθ 1ιοτᾶ, απά αραἰπδῦ Πῖ5 Α- 
πο]η{θά. Βου, οί α ἐξ, ἴπ θΗ18 
1οΙγ, ασοἰηςῦ 1Υγ Ποἱγ ΄8οᾳ, 6- 

9 τ 

π8 [ο]]ουν 5-4 οἳ γοαις, {οῦ να οἳ 1ποτο (αμ {ο ἴλο πια 

ος οι Ἠπά πά ἔἶο παίτασ]ο ὑί6 οἱ ἴλλο Ἠοσ]ησ.. Τμ ἵΒ 

οχαο!]Υ ποοογάἰἶπᾳ {ο {ιο οτάςε απᾶ πιοαπίης οἱ ἐο γγοτς ἵπ ἐ]ο 

νοοὶς ἐοχί Ῥοΐονο πιο, Νου οοα]ά αἱ ο ταῖοΒ οἱ ϱΓΔΠΩΠΙΑΣ, 
βἰοπο, οἳ η] Ειουέ α Ικποιν]οάσο οἳ {πο αι ρ]οοί, 85 τνο]] α5 οἱ {ιο 

τογυίασο ἵπ πο] 18 16 οἸοί]οί, οπαΡίο ΑΠΥ οἩ9 19 ϱἶνο ἔλο 

οχασί Ἰάοας, οοπ{αἡιθᾶ ἵπ {ο οπἱρίηα] ογαοῖο οἳ ἔἶο ἱπδρίγεά 

ανηέου. ΤΗἱ6 {πος, Ἱποοπίτογογ]δίο ας 18 ἶ5, ἀοπιοηδίγβίοβ, 11ου 

πηλο] ἀαρεπάβ αροπ α ἐγπηβ]α{οι”5 Ικηοιν]οᾶσο οἱ έ]ιο 5αῇ]οοῦ, 458 

πο]] ας οἱ ἔπο Ἱππσαασο ΓΓοῦ Νίο], απά οἱ {πο Ιαπσιησο Ιπίο 

αν]ήσ]α, Ίο ἐγαπβίους ἴ]ιο 1άοας πγηίοἩ οχἰφέοά Ίπ ἔ]λο πιἶπάᾳ οἳ 1]πο 

οπἱσίπα] πέος οὗ 8ΡοΒ]Κου. 

α Προς τους εδιους, {ο ἐ]ναίγ οτυπ. /Τεπᾶς, ποῦ αβροοῖαΙΙγ ἔο 
ιο Αροςί]ο8, 

Γ Οἱ δε ακουσαντεε. Τε βοθπης Ὀοίίου {ο ρύσεογνο ἐμο ρατί]- 

οἱρίαὶ σοΏΒ(ποξίοη στα, απά {ο τεπάθν {1ο οὐ, (ἶνει). 

6 Ε{εσποτα. ΤΠὶ ε]ο ἵ5 ρίγοτ {ο ἐἶνο Ν[ορδίαἡ, 3 Ῥοῦ. 2: 1 

ο πᾶας 4, Τὲ οσσαῦ5 {οπ πιο 1π {πο Νου Τοδίασιεπί---ἤ1νθ 

ἄπιορ Ιπάἰοαίήνο οἱ οἱ Μασίου Ίη Ίθανοῃ, απᾶ ἤγο πιορ ο{ 

ΤΠΒΒΙΟΤΒ, οἳ ἨΠΓοργίθίοτς οἱ πιοΠ. Ἠογο 1ν βεοπι5 Β{]πρ ἴο ρἶνθ 

το 16 αἲἲ 1ἱ5 ριαπᾶσατ, ππᾶ ἐλοτοίογο, 9 τοπάοτ 16 Βογοτοῖρπ 

Τιογᾶ, Τίς 15 πνανταπἰθα ὮΥ ἴπα οατγοπί ἀμῄετοποο Ῥούνοσῃ 

δεσποτηε απᾶ κυριοϱ. ΤΠἱ8 ἴμο ϱρὶη6 οἳ νο οοπ{οχῦ βοσπις {ο 

τοιήτο. Τὲ 15 {οπᾶ Ώγο ὧπιος Ιπᾷ]σοαίίγο οἳ 8ΙΡΙΟΠΙΘ Ροποῦ 

οἳ ααἰμοτίζγ. ο πάας 4, ΟιἨ οπ]γ βογογείση οά απά Τιογά. 

κ Ίνατε, απ αὈχοτ]α[ίοη οἳ ἕνα τι γενηταε, ὠ]ή/, οἳ ἵπ ουᾶοτ 

το π]ήσὴ τοὶσλὲ ο---ᾖαεχεΗ. 

Γ 1ν τῃ πολει ταύτῃ, Δ{ἱε’ αληθειας 5 (οαπά ἴη ΠΙΑΠΥ αποἰοπέ 

οορίο5, Ὀπέ το]οσίεά Ὀγ Ῥ]οοπιβε]ά, ἐμοιρ] τοδίπρ οἩ ᾳοοᾷ 

απλο ϐγ----Παο]εί. 1 15 [ουπά ἵπ τποδέ αποἰοπξ πιαπαβοΠρίβ, 

(01). ὕιο νο αποίαὶ Μας. 0οᾶἆ,, Οἰδυπποπί, Αρεηςίς, απά 

εμλο Οοάοκ Α]οχ., ν]ο]ι Ιπεῦ αἴίθυ σου πάς πολει. 90 86ο 
τρις {1ο μα συν πο Οορίο, Αππιι ΤέΠΙορ. γοτείοπΒ; 

Τνοπαστ1ϐ, ΟΥ, Γουλ]αη, απά οὔλιου {101οΥΒ, 

Ίηιογο σαἩ Ὦο πο Ἰαδ ϱᾳυοαπά οἳ βαρροβίπρ ἴλο οἶθαδο αἩ 

αἀζλίου 1η {ο οἰᾷσςδὺ οορίθΒ οχἰαης, απ] αν εἰ]ὶ οἰάθτ σορΥ 

σαη ὃο Ῥγούισσς, νλ]οἩ 18 ποῦ ἴιο σἰαμβο. οσο ΑπΠ., {ο {1ο 

Ῥοο]ς οἳ {ο Χ6ιπ Οονοπαπί, Ποπάοα Τ4., 1807. Ἑγ ταῃ- 

γ]]]ο, Ῥεππ, Ίδη, Ἡποϊκουί.---Όπ {1ο απ ὐλοτί οἳ ἀπθερασ]ι, 

Φο]ιο]”, ἸπομππανἨ, απά Πήβομοπάοτί 1 ποιυ]ά τοβίοιο {5 
οἶαιδο, 

Ῥοππ)β πουῖς ποῖ Ἰγίπρ Ὀθίοτο πιο, 18, ἵπ 1η ἱαάρποπί, α 

ποτ]ς οἳ πηαο] Ἰοατπίπρ, ἱησεπαοιεποβς απά τον] πιοήζ. Ἠίβ 

γοτδίοπ {5 ἀοζἰσαίοᾷ {ο πο Ὀπίνοιαα] ΟΠατοἩ, Τιοπάοπ, 1857, 

ὕνο τοῖς. οοίγο. ο τοπᾶοτς {ιο ραδεηρο μις, Υ. 27: Ῥοῦ, οἳ 
α ἐγαίἩ, Ῥοῦ] Ἠθτοά απά Ῥοπ6ίπβ Ῥηαίο, ντ {ο ἄεπμ]ος απᾶ 
Ροορῖο οἱ 15τας], Ίνειο ραἴ]ογθᾶ {οροί]νετ ἐπ [5 ο, αβαἰηδυ 

Βνγ Ἠο]γ οἶη]ά «σεις, π]ιοπα ποια ᾖαδέ αποϊπίρά.---ΤΙΗ8 τ/δ8 

οεγίαἰπ]γ ἔταο ἵπ {αοῦ, 

} ως ἶ αρρ]ϊοᾶ {ο ᾖεβαδ οπΙγ βἰχ πιει η ἐμο Οµτίρίαη 

Βοπρίέανος--{οις πιοἙ ἰπ ἐἱο Αοίδ, οπο ἵπ Τ]κο"Ἡ οβίπιοπΥ, 

απᾶ οποο αποίθᾶ {ποτα ο Βορέπαριπέ, Μαΐΐ, 19118. Τὸ Ί8 

ἑαπθ]αξος, οοπη, Υου., δοτυαπέ ἴοτι παςβ, ο] ονῖσο, πι οἴμος 

03898, απά οπ6θ. ΟἩ ΔΠΠβίοῦ {ο ἔλο Ποτά ὦοειθ, Ίεη Το 1Β 



ΑΟΤ5 ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕΡ. ΟΒΗΔΡ. ΤΥ. 

πτνα ΖΑΜΕΞΘ ΥΜΠΒΙΟΝ. 

Ἠαςύ αποϊπίθά, Ῥοῦμ ἨΠεγοά, απά 
Ῥοπέῖας Ῥιαΐο, υὶζμ ἴ]ο (επ- 

68, απ ἴμθ ροορίο οἱ 1βιαο], 
Ψοιο βϱαὐμεγοᾶ ορείμον, 

98 Έου {ο ἆο Υμαίεοεναι ΜΥ 
λαπά απᾶ {1γ οουηςο] ἀθίοιπιποά 
Ῥοίοτο {ο Ῥο ἆοπο. 

99 Απά πον;, Ποτά, Ῥε]ο]ά 
ἰιαίν ἰηεαεηίησς : απᾶ βιαπῦ 
απίο ΠΥγ Μοιναπές, Ενας δι οἰἱ 
Ρο]άπθβα 016 πιαΥ βρεαἰ ΤΠΥ 
ννοτά, 

50 ΒΥ εἰγοίομῖης {ου ὉἩγ 
μαπᾶ {ο Ἠθα]; απᾶ Ε]ιαῦ δἶσπα απά 
Φνοπάθις 1ΙΔΥ Ῥο ἆοπο Υ ο 
Ώ8ΙΠΘ οῇ {μ]πθ Ἰοἱγ ομ]]ά ὀοδις. 

51 Απά ναι Μ16Υγ Ἰιαά ρυαΥγ- 
οἆ, ἴο ρ]αοθ Ὅν8β επαίοι γν]ιουο | ᾖ 
ου Ψ6Υο αβδειηρ]οά {οσαί]εγ; 
αλά {Ώου γνογθ αἲ] Π]]οά πνηδ]ν νο 
Πο!γ Ποςθί, απά {]λεγ 6ρα]ε με 
Ἱνονὰ ο οἆ ννίι Ὀο]άπθας, 

89 Απά ἴ]ιθ πια) ὐαἆρ οἱ ἐἶλθπα 
Ειαῦ Ὀο]ιογοά π/θιθ οἳ οϱπθ Ἠθαιί, 
απά οἳ οης κου]: ποϊζηεν εαϊᾶ 
ΔΠΥ οί ἴλου μα οασ]ιῦ οἱ ἴ]ια 
ἐπ]πας υΥΠῖοῃ Ίο Ῥοββοσκοά ΥΤ88 
Μ5δοη5 Ῥα6 ύΠογ μαά αἲ] Οήησς 
ΟΟΙΠΙΊΟΗ. 

98 Απά νΒι ϱιοπῦ Ῥοννου 
δαγο ἴὴθ αροθύ]ος Υνἱύποςς ο{ ἴ]νο 
γθβιι1οο{ίοι οί ἐα Τιογά Ζ6δ18: 
η β1αυῦ 61909 Ὑγας 4ρον λεηι 
η 
4 Ναϊθιοι 188 11ο ἄΠΥ 

ΒΙΠΟΏΕ ἔμεπι ἐμοῦ Ιποκοᾷ {ου ας 
Ἠ18ΗΥ 38 ΊΨ6ΓΘ ΏοββΘΕξΞΟΙ5 οῇ Ἰηπάς 
ο) Ἱομβ6ς δο]ά ἐλθπι, απᾶ Ῥτουσ]ιέ 
ὧμθ ριῖοςθβ οἱ ἐ]ο Ειίηρς ζλλαῦ νγοιο 
5ο], 

56 Απά Ἰ]αἱᾶ τον ἂονυπ οὐ ἔ]ιο 
αροβί]θβ) {θοῦ: απά ἀῑκίτίραίῖοι 

6ΒΕΒΕΕ τΕΧΤ. 

σοῦν, ὂν ἔχρισας, “Ἡρώδης τε 
καὶ ΠΠόντιος ΠΠιλάτος, σὺν ἔθνεσι 
καὶ λαοῖς ᾿Ισραὴλ, ὃ ποιῆσαι 
ὅσα ἤ χείρ σου καὶ ἡ βουλή. σου 
προώρισε γενέσθαι. 3 καὶ τὰ 
νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς 
αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου 

μετὰ παῤῥησίας πάσης λαλεῖν 

τὸν λόγον σου, ἐν τῷ τὴν 

χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν, 
καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι 
διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παι- 
δός σου ᾿]ησοῦ. ἃ Καὶ δεηθέν- 
των αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ 
ἦσαν συνεγµένοι, καὶ ἐπλήσθη- 
σαν ἅπαντες {Πνεύματος Ἁγίου, 
καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 

μετὰ παῤῥησίας. 
53 ΠΟΥ δὲ πλήθους τῶν πι- 

στευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ 
ψυχὴ μία" καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν 
ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον 
εἶναι, ἀλλ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα 
κοινά. ο ὃὃ καὶ μεγάλῃ δυνάµει 
ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπὸό- 
στολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ ζν- 

Ρίου ̓ Ιησοῦ, χάρις τε Μεγάλη ἦν 
ἐπὶ πάντας αὐτούς. ἵν οὐδὲ γὰρ 
ἐνδεής τι ὑπῆρχεν έν αὐτοῖς" 

Αν ὅσοι γάρ κτήτορε χορίων ἢ οἳ- 
κιῶν ὑπήρχον, πωλοῦντες ἔφερον 
τὰς τιμᾶς τῶν πιπρασκοµένων, 
ῦδ Καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας 

διεδίδοτο δὲ 
. Ρ] / 

τῶν ἀποστόλων: 

ΕΡΥΙΡΕὉ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

808, ΥΏοπη ἴποι Παςῦ αποϊηζεά, 
δοΐι Ἠοινοᾶ οπᾷ Ῥοπίίυς Ρ{]αΐο. 

νγ{ἩὮ 11ο .θπ{1]65 απά ἐηο Ώθο- 
ρ]ο οἱ 19Γ46], νι α5βεπιρ]εᾶ, 

{ο ἆο νἨαῦενοι {πγ Παπᾶ, απά 
ἴμγ οοιιηςθ] Παά Ῥείουο κάθείετ- 
χα]πθᾶ {ο ο ἆσπθ. Απᾶ πουν, 

Ἠοτά, Ρο]ιο]ά ἠΠῑιαῖν {γοαίθη- 

Ίηρ8, απά σταηύ {ο {1γ δετναπίΒ,. 
ἴλπαῦ, νο αἳ] Ῥο]άπαςα, ἴ1ευ 

ΠΒΥ Ἀρθδίς ὉἩγ ον, ΤΥ 
αἰγείοπίης οαῦ Πγ Ἰαπᾶ ἴο 
Ἠθα]; απά ἐ]αῦ βἶσπα απᾶ νγοή- 
46εΙΒ 1ΠΑΥ Ῥο ἆσποθ, ὮΥ ἴπο 
Ώ8ΙΊΘ οἱ {ΠΥ ΠΟΙΥ 89Η, 1 θδίβ, 

Απᾶ, ἴ1εγ Παγίης ρταγεᾶ, ἰμθ 
Ῥίαςο ἵη ΨΥΠΙΟΗ ἴΠ6γ νΥοΓθ αθ- 
πεπιρ]εᾷ ἰορού]ιοι γνα8 αἰιαίοη, 
απᾶ {Ἠ6Υγ ΊΎ6γο αἰ] ᾖ]οά υτύἩ 
Όιο Ἠο]γ ΒΡρΙ16, απά 6ρο[ο ἴμα 
νυοτᾷ οἳ ἄοά πι Ροἱάπεςα, 
Απᾶ ἴπο πα] [αάο ος μοβ 
ύ]αί Ῥε]]ευαά νσετε ο{οπο Πεατό 
οπᾶ ο{οηθ δου], πεἰζΏεχ ἀἷά απΥ 
οἱ ἔπθπι εβΥ, ἐΠαῦ αΠΥ οἳ ἴπο 
(πΐπρς υη]ο]ι 1θ ροββδεβδεά νγαβ 
Πία οἵπς Ῥαὐ ου Παά αἱ 
Ὠπίηρα ΟΟΠΊΟΠ. Απά ψίῃ 
βιθαῖ 1ρονγοι ἴλο Αροβίϊος Ρανθ 
{οβίίπιοΏηὗ οοπόθτπΊηρ {Πο 18- 
εαγεοίοη οἱ ἰμπο Τιοιᾶ 6685: 
Ἀπᾶ ϱγδαῦ 61806 Υ745 ἩροἨ {Ώθπῃ 
81]. 1ου ποίζ]θυ νναβ {μθιο 4ΠΥ : 
8πποηςσ {παπα νπο ἸασΚκοά; {ου 
α5 πηςΠΥ 88 Ίθυθ Ῥοβεθεβοίς οί 
Ἰαπ4ς, οἳ οἱ Πο1186Α, δο]ά ἐΠθιη, 
απᾶ ὈτουρΏῦ ἴμε ῬτῖοῬς οἱ ο 
ὑπίηρς Βοἰἀ, απᾶ Ἰαῖά {ηοπι 
ἄονπ αἲ ἴλο Αροςί]ες’ 196ύ. 
Απά ὰδ ννας ἀῑθα]ραθεά 1ο δδ 

[-] 1 

9δ 

{οιπά 1η {ο {οπιρ]ο αηβινοιίπρ αοβίίσοης, 18 ἶ5 ρτοροτ]γ ἐΓαῃβ- 

Ίηπ {πο Αοΐς, 15 18 επίσο ἰἐγππθ]αίοά 5ο, απά Ἰ1ατοᾷ ομίά. 
οιέ Όσ[οταο, ἰο δοωπιά 

«Το Ηπιίοι α- ορταίπ ἆγ”. 

οἱ. ἐο ἐπ δε[ογο. Ἠσοπορ, Ἠεῦ. 4: ἤ, 
ὙΓΠοίμος αξοά {ο ἱπάίοαίο α 

ἐνίορ ο]. Ίη ἐήδ οπ5θ, 1ο ἐαῖς, ἵπ αἲὶ ἀἱραίιψ απά ρτο- 
ρηεῦγ, 16 6που]ά Όο ἐταπε]αίθά δο0.. 

Κροοριξω, οοοιτΒ ὃ ἶπιορ {η Ν. Ἡ. ταπάθιοᾷ Ὦγ ὠεἰετηίπες, 
ογάαίἰπεᾶ, ἀεο]ατεά, Ῥοπι. 1: 4, ἰἰπλίεί]. Ἰπ]κο 16ος ὅριζω, 
εἰκ πιες οαῦ ος Ιὲς οἱβ]ιῇ οοοΠΟΘΑ, Τγαπεἰαῖοά «εἰοτηνέη ες, 

ογάαἰπεᾶ, ἀειεγμιέπαίο, Ῥαπἱ 1189Β προοριδω Ώγο Όπιεβ οαῦ 

ος ἰέ5 Εἰκ οοουστοπσθΕ, Ἐθγπποιορίοπί1γ, 15 Ἰπάίοπίος, ἰο αγ] 

ΡάΡΟΡ6, αν ἀεπονμίοη, ἀοδοπρίίοα οὗ ΡτοάἸοίίοη, 8 τθβρθοίΒ 

Πιο Ὦ ν]πο Ἱεπογ]εάρο, ος 11], 16 θᾳἩΛΙΙΥ Ίπγοίγοβ οπο απᾶ ἐπθ 

Β41Ώθ ταζ]οα] ἰά6α. Πέ ἀοά {λετο {5 ποίλίπρ Ῥαδέ, ρτὐδοπί 
ου {αίατο. ο ΒΙἱΕ, ιο Ἱπ]λαρίές εἰθιπ] ον. 

Ἰ Ά{εγαλῃ δυναμει, τη ρτουῦ Ῥοΐγοῦ, |. ο. ργθίσα] ἀεπιοπ- 

βίταίίοπ, ποί εξουσιᾳ, πα Που] ζγ. 

π. «4μεδιδοτο, Ὀεΐπρ Ἱπιρογδοπα]---ἐέ τυᾶς αἱςί-ἱδιίεά. 
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ΧΙΝα ΙΑΜΕΘ) ΥΡΒΠΗΡΙΟΝ. 

748 1πθάθ Ὁηύο 6ΥΘΥΥ 1ΩΣΠ ἃς- 
οοτάϊπς 8 1ο Ἰαᾶ ποσά. 

96 Απᾶὰ 69868, Ίο ὮΥ {ο 
Ώροβύ]θ8 γγ88 δα Παπηθά Βαγπαρας, 
(πΠΙοἩ. 16, Ῥαΐπς Ἱπίαγριθίες, 
Τ]ιο 8οη οἱ οοηβο]αΜίοΏ,) α 116- 

γίζο, απ οἱ ἴλο οουιπΏΥ οἱ ΟΥ- 
ΡΥ18, 

97 Ἠανίης Ἰαπᾶ, εο]ᾶ ᾖ, απᾶ 

Ῥτουρ]ό ἴ]λο ΠΠΟΠΟΥ, απιᾷ ]αἱά 1 
οὐ ἴμο αρος{]οβ’ {6εῦ. 

ΟΗΛΔΡ, Υ. 

Ῥυτ α ορ ζαἵῃ ΤΠ παπηθᾶ Απα- 

η]8β, Υ 0] Φαρρηίτα Ἠ18 νο, κο]ά 

ἃ Ῥοββθβδίοῦ, 

9 Απά Ἱερύ Ὀαοκ ρανέ ο ἴ]ια 

Ῥι]οθ, (Η18 ννί{θ ἄἱ5ο Ῥοΐπς Ρενγ 

νο 6) ἃπά Ῥτοιρηί α οθτζαῖπ ραχ, 

οπά Ἰα]ά {ἱ αὖ το αρο»ῦ]ες {6εῦ. 
ὃ Ῥπί Ῥοΐου ραἰᾷ, Απαπίας, 

ΨΤΥ πα δαΐαπ β]]οᾷ ὑμίπο Ἰχουχν 

{ο 19 {ο ἴ]ο Πο] (ος, απᾶ {ο 

Κκθερ Ῥαοῖς αγ οἳ ἴἶο Ῥρτῖορ οἱ 

ἴμο Ίαπά ᾖ 
4 λμιιο 105 χοπιαϊπσᾶ, ἵνας 1ὔ 

ποῦ πίπο οΏ } απά α[ίογ 1ὔ νγας 

σπκΕΕΙς τΕΧΤ. 

ἑκάστῳ καθὀτι ἄν τι χρείαν 
εἶχεν. 

δὲ ᾿]ωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς 
Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, 
ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον, υἱὸς 
παρακλήσεως, Αευΐτης, Κύπριος 
τῷ γένει, ὑπάρχοντος αὐτῷ 
ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆ- 

µα, καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς πόδας 
τῶν ἀποστόλων. 

σΗΑΡ. γ. 

Ανὴρ δέ τι ᾿Ανανίας ὀνό- 
ματι, σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυνακὶ 
αὑτοῦ, ἐπώλησε κτῆμα, καὶ 

ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συν- 
ειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, 
καὶ ἐνέγκας µέρος τι παρὰ τοὺς 
πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. 
ὃ εἶπε δὲ ΙΠέτρος, ᾿Ανανία, διατί 
ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρ- 
δίαν σου, Ψεύσασθαί, σε τὸ 
Πνεῦμα τὸ “γιου, καὶ νοσφί- 
σασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χω- 
ῥρίου; 3 οὐχ µένον σοὶ ἔμενε, 
καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῃ ἐξουσίᾳ 

ΕΕΥΙΡΕΏ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ενετΥ 916, αοοοτάϊης 48 ΠΥ 
οπ6 Παά ποεᾶ. 

Ἄουγ 690868, νο, ΡΥ ἴιο 86 

Αροβί]θς, νγαβ καγπαηθά Ῥαι- 

παρα (Ισ 18, Ῥοΐης ἐγαπβ- 
Ἰαΐοά, ο οἱ Οοπεο]αον), 

 Τιονϊῦς, α ΟΥραπ ϱΥ ΕἱγΗ, 

Ἠανίησ Ἰαπᾶ, βο]ᾶ 16, απᾶ 

ῬχουρβΠύ ἴλθ ΠΙΟΠΘΥ, απἆ ]αἱᾷ 
1 αὖ ἴμο Αροβί]ος’ {οεῦ. 

ΟΗΑΡ. Υ. 

"Ῥση ο οθγί8ίΏ 1Ί8Π. πἈπηθᾶ 1 

Απαπίας, γα Θαρρμίνα Π]ς 

Ι{θ βο]ᾶ α Ῥοββθβδίοῃ, απά 2 

ορυχ]ο]πθά {1οπ1 {19 Ῥτ16ο (118 

Ψ{ο αἱςο Ῥεΐπσ ΡΙΙΥΥ ἴο 19), 

απᾶ Ὀτοιισηῦ α ορια ρα, 

απά Ἰαῖά 16 αἳ 11ο Αροβί]ος 

{9οῦ. Ῥτῦ Ῥοΐου βαἰᾶ, Απαπῖας, ἃ 

ἨνγαΥ πας Σθαζαη προββοβδοᾷ γοις 

Ἰθαχ{, {ο «1ο {ο ἰμπο Ποῖγ 

ΘΡρΙη{, απᾶ ο Ῥρατ]οῖἩ {1οΠ1 

ἴῑιο ῬτίοῬ οί ἴπο Ἰωπά } πο 4 

16 τγοπηθήπεζ, ν88 16 πού γουν 

α4ε, δμέ, ἵπ οοπἰταςί πι Ῥαϊπαβας. 

. Ενοσφισατο, Ἰπᾶ. παὶᾶ. ρηγ]οἰπεῶ, Όοοῖς αππαγ {ον Ηἰπιρείέ, 

Συνειδυτας, Ἠλν]ης ῬουἨ. οορηἰσαηί, Ἱανίας ρατοϊραἰεᾶ ἵτ ἃ 

Κπον]οᾶρο οἱ 16, Ῥείπο ΡΗΥΥ {ο 10. 

Ρ Ὁ Σατανας, Ἡ ΡΙΟΡΟΓ ΠΔΊης, απᾶ τοἰαϊπαδ]ο Ἠροτο. Τ1ο πα]ά, γοίορ ἵΒ πιοβῦ αρροβὶίο {ο μάς ο,δο, ΙπάΙομ τρ ἴιθ 

βο]{Πδιπεςς απ Ἠγροοτίδγ οἱ πο πιαῦ, «Ὁαγιοίη 15 ποῖ ορβο]οίο, 

ἐλουρῖ ποῦ 8ο ΤΠΙΟΝ ἵπ αδθ ας ΓογηοΓίγ. Τ{ 15 {οιιπᾶ σοΠΙ, ΥΟ.; 

πι, 2: 10. Τὲ 18, ἵπ οοπι. Τ6Γ., Όπου τοργοβοπίος {π Είβ Ὀουῖς 

Ὦγ “ᾖερὲ ῥαε]ὸ. ὸλοτο ἵ6 πο αυδο]αίο ἱπιρτορτίοίγ ἵπ Ποορίπς 
ὀαε]ς; ὃαϊ ἔμθτο 16 αἱναγε ἵη ριτ]οἰπίπο. ἼΠΙδ 15 αν οοπιρ]οχ 

Επ. 1 πας πο ΒΙΠΡΙΥ Κοορίηρ Ὀποῖς Ὀαέ /εἰοπίοιείη Ἱκσορ- 
Ίηρ Ὀποῖς τη ἐπίεπὲ ἰο οοποεαί, αβδοοϊαἰθᾶ υγ] ἀειίσοταίο 

1ψ1Ώρ. 

Τ]ο ΜΒερέααρῖπύ οππρἰογ5 οσφιζομµιαε, «1 οδῇ. Τ « 1, ἵπ ἐ]ιο σαςο 
οἳ Αεπαι, Τί 16 πο]ὶ ἄσβηοα Ὦγ Τιδὶρι π ία Οτλέοα 5αστα: 

Άοη. ἐδέ ἰοίαπι Τέπι αι/εττο δεᾷ αιζι]ωπι ἰαπίιηηπιοζο αδβιτα- 

Ἰετε. Ἓθζα 6ΙΠΡΙΟΥΦ ἐπέεγυσγέ, νΏ]ο]ι 1ο Ιπέοτρτοῖς Ὦγ σα[έώε 

αιτέριέ. Ίπ ου γειπαοιίαα, ἴο επιδοχαῖς, ἴο Πίολ, πιοβὲ οκ- 
ποί]γ τορτεβοπίβ ἵ. ο Ῥτοίος φωγοΐη, Ὁοσπαβο πἰτοπάγ {4- 

πεηατίσοᾷ ἴη οοτη, τον, "Κερί ἰο Ἰήπιδε[{ι. ὙγΛἰκοί, απᾶ Ἡοοί στ. 

Μα οατγὶεζ αωα α βατ) Ματᾶν, 9Υ9. 

Ἕπληρωσεν, Πίοτα]]ν Πεά µρ: ἵπ οΝΝ πιογθ τποᾷοιη Βίγ]α 

γοβσέσδεώ γουῦ Ἰοανζ. «ζήηροω, ιδοᾷ Η0ἵς 1ΠΕΙΔΡΠΟΓΙΕΔΗΥ, 18 

ακοη {νοπι α ΒΠήΡ βαϊ]ίπς Ῥεΐονε ἴλο π]πᾶ. Ίγποπ ο 1Η 18 

Β]]αά νν{ 1 νο σοπιππαπάπαοτ{, οὗ υλ(Ἡ ἑοπηρίαίίοἨ, α8 ἴμο ΒΙ1 

οἱ α ΒΕἰρ Ὦ} ἔλο πα, 119 15 βαἱᾷ {ο Ῥο Ε]]οά πνῖι Τέ 7 Οσα 
βπουα. Τέ 5 {ουπᾶ αἰπιοβί οπο Παπάτοα ὀἶπιος ἴπ (ιο Ν.Τ. ΟΕ 

ἤνοςο, 6οπιο Β{ἱΥ πιος 16 15 τορτοεοπἰοά Ὦγ Γζ1ἱ, σοπι. ΥΟΓ. 

Τί Ἡοτο Ἱπάϊοαίος 3 {11 Ῥοδεσξείοη οἱ {ο Ἠσανί. 

Ῥοσδεσσεᾷ --Πεονα]Ιγν [ἱεώ. Τϊ9 6 α Ῥοἱᾶ ἤσατο ἴπ εἶί]ος 

οπςο, {ο Ἰπαϊσαίο Αν ΒέΓοης ἑδπιρίαίίοῦ, Πέ {6 πο απρυαρο οί 

οαγπορίποςς οἳ δΗγρΓίΡο. 

α Ίδευσασθαι, ἰο Ἰΐα, ἰο ἀθοεῖνο, ποῖ ἴ]ο Ποίν Βριπέ αἩ- 

βέταοϊ]γ οοπέοπηρ]αἑοᾶ, Ῥαὲ {τουρ] ολο Αροβ/18Β, 

Σ Όυχι µενον σοι εµενε, Τάἱετα]!γ, Ὡοπιαϊπῖπᾳ, ἀῑᾷ 16 ποῦ το- 

πιαΐπ ἔο γοι! Απά Ῥοΐπρ Βο]ά, Γοπια/πος 16 πού ἵπ ΥοιΥ ροπος 

Τπ ους Ἰάἱοπωπ{ίο οµσεοπογ; 9 ππου]ά βαγ : '' ή] 16 τοπιλίποἆ 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΞ᾽ ΥΕΠΘΙΟΝ. 

βοἱἀ, γα 16 ποῦ ἵπ ἐΠῖπο ΟΥΠ 
Ρονοτ Ἡ ν/1Υ Ἰαςῦ Ἴποι οοποθϊγεἁ 
Οπής μΐηρ Ίη ὑμίπο Ποαχί} ἔποι 
λαφί τοῦ θά απῦο 1πθᾳ, Ὀα6 ππζο 
6οἀ, 

6 Απά Απηπίας Πθηίηρ έμθβο 
νγοτᾶς, {6]] ἆοινΏ, απιᾶ ϱαγο αρ ἴ]θ 
αἩοσί, Απᾶ ϱυθαῦ {68Υ οι ΟἨ 
Π]] ἔἶνοτα μας Ὥσαγᾶ ποσο 1η1ρ8. 

6 Απᾶ ἴ]ο γοαΏς Π16ῃ 81056, 
νγουπά Ἠΐμα πρ, οπά ομ)γ]εά Λι 

απΏΕῖς τηση. 
ς 3 / 4 3) 3 Αν 
ὑπήρχε; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρ- 

Δ - - 
δίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ 

: Δ - 
ἐψεύσω ἀνθρώποὶ, ἀλλὰ τῷ 

- ᾿ / 1 

Θεῷ. 5 ᾿Ακούων δὲ ᾿4νανίας 
Ν / / Ν δό/ 

τοὺς λόγους τούτους, πεσων ἐξέ- 
ψυξε καὶ ἐγένετο φόβος μέγας 
ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας, ταῦ- 
τα. Ὁὃ ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι 

/ ... κ 3 / 

συνέστειλαν αὐτὸν, καὶ ἐξενέγ- 

ΗΏΥΙΡΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

οσα) απά αἲνοι 16 νγα8 βο]ᾱ, 
πας 1{ πού {η 7ος ονύΏ Ροῦγοι Ἱ 
ΥΓΗΣ Πανο γοι τοοποθῖναά {ῃῖ8 
πρ ἵπγοι (πθαχί  γοι Παγο 
ποῦ Ιεᾶ {ο παν "οΩΙΥ, δαὐ ο 

ἀοά. Απά Απαπίας Πεαήηςρ 
"Ἴνθρε νγονάς, "{9111ηᾳ, οχρίτγες; 

απᾶ ρτοαί {8αΥ οπ1πο οἱ α)] ἐ]ιαί 
εμεαχά {Ἠθδο {μ]πσα, Απά ἴλο 
γοιπρ πποι 781056, η γαρροά 

οαῦ, απά Ὀανίος ή. 
7 Απᾶ 15 να αροιῦ {19 68Ραςθ 

οἱ ἔἶνου ους αίδοι, ν]εη Ἠ18 
Φως, ποῦ Ἰποππςσ ]ιαῦ ναῬ 
ἆοπο, 681Π6 Ἱπ. 

86 Απά Ῥεΐου απςιοτοᾷ τιπζο 
Ἀευν, Τε] πιο Υυπεῦμει ο 5ο]ἆ 
νο Ἰατά ου ϱο ταποα]. Απά 5ο 
φαῖἀ, ἄσα, {οΥ 5ο 1ΩΙΟΗ. 

καντες ἔθαψαν. 

εἰσῆλθεν. 

/ 

ἢαὶ, τοσούτου. 

ὡς ὡρῶν τριῶν διάστηµα, καὶ ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς 

ὃ ἀπεκρίθη δὲ αυτῇ ὁ 

ΠΠέτρος, «Ἠϊπέ µοι, εἰ τοσούτου 
τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; 17 δὲ εἶπε, 

Πα ρ, αηά: «οδγῖης Ἠίπι 
ού, Ὀαπεᾷ Ἠϊπ, «Νου απ 7 
πέσο γα] οἳ αροαέ γε Πο 
οοσυγχθᾶ, απά Ἠἱδ ως, ποῦ 
Κπονῖπρ Ὁυλαῦ νγαβ ἆοπθ, οὔπηθ 
1η. Απά Ρεΐαυ καῖᾷ {ο που, Τ6]1 8 
πθ ὙΥμεύμαι γοι 5ο]ᾱ ἐμο Ιαπά 
{ος βο πιισμῇ Απ βἷιο βαῖᾶ 
γθχΙΙγ, 10ΟΥ 8ο ΠΙΙοΗ. Πεη 9 

Ἱ Ἰηγένετο δὲ 

10 δὲ Πέτρος 

Ἡβ 16 ποῦ Το ον Απά αἴίου 6 ννας δοἰἀ, τας ἰ6 πού η 

γοιῦ ΟΝΤΏ ῬοΨαῦ, οἳ αἱ ΥΟΠΡ ΟΠΠ ἀἴδροβαι 23}. Ὑο ορίπο {μα 

Τμο Ιπίοτγορπίέίνο οἹαταοίεί οἱ {ἐπί βοπίοποο οοπ/Μἴπθς 6ο 1ξβ 

61956, 1. ο, ἴο ὑπηρχε. 

Ου5 τοββοπβ αἲς ὑπο---Τέ 15 5ο ροϊπ{θᾶ Ἱπ ος πηοδς αρρτογεᾶ 

ἐοχίδ.  Απά, αραίπι Ώεοπίθο ἐ]ο ἱπιραςείοηοᾶ Αῃθλίκος οοτ- 

επιος {1θ βαπιο βίγ]ο οἱ οπποίἰοηϱ] {δε]ίηρ ἵπ αποίῃου Ιπίθυ- 

τορΏ{]ομ:---τι ὅτι εἴου εν τῇ καρδιᾳ σου το πραγµα τουτος 

ΨΆγ Ἠανο γοι οοποσῖνοά μίς ελης Ίπ ους Ἠοατῦ 

Ε Τι ὅτε, ἴος τι εστι» οτε, 38 Ίπ ν, Ὁ, υμαῦ ἶς ὑμἱς 2 Ῥηὔσεο]ο, 
Μεγον, Ώε ΊΓοίίο. 

ι Εῴου, 8οἨ. Ιπᾶ. πιά, οἳ τιθηµε, Πἐοχα]]γ; πνγ Ἠωνο οι 
Ρἰποσά, οἳ ἀεΙογαίοἰγ πιαολἠπαίοᾶ, ἐΐς {π γους Ἠθατι πο 
π]ιο]ο οοπίοιν οἳ 61ο βγ]ο Ιπάίσαίος α ἀεὑοναίο ἀοβίρη, οαἱ]- 

ἵπς {οτί ἃ Ῥαχ5ὺ οἳ Γδοίίηρ, Ῥοτᾶριίπρ οἳ οχοϊ(οπιοηῦ, ΟἨ. ἴ]ο 

ῥατύ οἱ {λο Αροβίιο. 

Έου α Εἴπιί]αχ 6 οὗ τιθημε Εεο 11] 1: 06: 91: 14. Λοῖς 

191211 911 19. ἸΤπ Τωακο]6 οασΓΟΠΟΥ σιθηµεε, ΊΏ Βο]ὶ 61868, 8 

ἱπά]οαίἶνο οἳ βομἰ]οᾷ ἀοείσπ, ἤχοάποξς οἱ Ῥώσροξο, βίτοηρ ἀθίοι- 

αἠπαζίοη. Ἠεπορ ἰπο αρσταναί]οη οἳ πο Εἰπ οἳ Απαπίας απᾷ 

Ιἱ τν][ο.. ΤΠογ οοποθα]οίῖ, τοὐ(]ι ἐπίετέ ἰο {ή6, {ο Ρορυ]ατίϐγ. 

αμ ΟΠΗ) 16 βαρρ]ίοά, Ῥαέ ποὺ οπ]οᾷ {ον Τὸ {5 ἔπαο {η 

/αοί ]αί Ἠο οᾶ {ο πιθη, απᾶ ἴο ἀοάᾶ. Απά {λεγείοτε Τὲ ἵς 
ἱπιρ]ίοά, Μοάᾶσνη ἐπαπε]θίοτς ἀ[[ογ. Ἠαο]οίέ εαγς 18 16 Ἱορίο- 

ΜΙΨ οοτγοοῦ {ο ὑταηθ]αῖο ου» .., αλλα, ποὶ 5ο Ἱπμο]ι αν; Ὀας 
ἀμ ἰ ἀαίοοίίτο ἵπ {οὐπι, ἃηά 1958 {οτο]ρίο. Ο,]νοτα, 1]κο Ῥ οος]ι- 
τογᾶ, απᾶ Ῥοπα, βιιρΡΙΥ οπῖψ. Τί 18 ἐνονοίοτο α πιαζίος οἱ ἑπβίο, 

05 ἀἰεστοίίοῃ. 

7 Ταυτα, α[ἴδγ ακουντας, ἵβ οἱ ἀουδί[αἱ θαἰπονίψ ; νο]οσίοᾶ 

ὉΥ 8οπιο οά[ίοτα, γγαπίἶπρ {Π ἐἶιο γα]σαίο απὰ 8οιηθ οίλου γοΓ- 

5ἰοπ5, Τέ 1 αρρ]οᾷ {ο α βἰηρ]ο ογοηῖ, Ἱασηππσπη, ἨἩαο]κοςέ, ὧο. 

. Ίἴεσων εξεψυξε, {αἡΐπρ, οκρἰγεᾶ, Τλμία ρατιλαιρίαὶ Γοσίη, 

φλοη {οουνο, 35 ἵῃ 115 οα5ο, ὉΥ απ αοὐϊγο γοτΏ {η {19 ποτἰβέ, 

ΏΙΑΥ Ἰπάίσαίο Όλιαῦ ο αοὀ οχρτοξεεοά ἵπ {ο γοτὸο πας {ιο 

τοβυ]έ οἳ Ενπέ οχρτοββεά ὮΥ ο ρατιοίρίο, απ, οβδοοϊαΙΙγ, 

ΝΕ και ἶδ πναπάπρ Ῥούγοσπ ἴο ραγμοῖρῖθ απᾶ {1ο γονῦ. 

κ Ίγμο Ἰουγά {λοςο πνου]ά Ῥο Ῥοίίου Εναν  ἐ]λαξ Ἠοστά 

ἴηορο ἐλήηρς. ]---Π]η]ς {6 α πηαθίθγ οἱ {πείο, αιιᾶ ποῦ ο θίΥπΙΟΙοΡΥ. 

5 Απά ἴλο γοιΠΡ Πλοή---ανασταντες, ΑΠὶδίηρ, οὐ Πανίηρ 

ατίδθη, συνεστειλαν (486 περιεστειλαν), Ίνταρροἆ Ὠ]πα πρ, απιᾶ εξε- 
νεγκαντες, 180 ποἨ. ρ8τί., Ἠανίης οαυτίοᾶ Ἠίπι οιί ο. 

3. Εξενεγκαντερ, Πανίηρ οαυτ]αά Ἠϊπι {οτίἩ, οαέ ος ο οἱζγ. 

Μοςδέ ρτοδαῦἰγ αβ.ἴμο ους ἀἱά πού αθυα]γ Ῥά5γ ουν ίη ἐλλοιν 

οἳἵψ χνα]]ς, αππᾶ ποῦ {π οοηβδ οπου οἳ 118 ]αάῑσία] ἀθαίῃ. 

3 Έγενετο και, ΠΟΥ 1ξ 68Πι6 {ο Ρ8Β.---ΤΗοτο Ί4Β ΛΗ Ἰπέετνα] 

οξ αὗνομέ έτος Πομγβ.---πον ὥς, '' ὧς διαστηµα 18 ποῦ Ίο ἐθ 

βαὈ]οοῦ οἳ εγενετο, Όπε {οτπις ο Ῥατοπέ]ιοείο εἶααςο απᾶ (568 οἩ 

11 10) Ἱπίτοάαοοβ ἴμο αροᾶοείς οἱ {πο βεπίθπσο.  Ώο Ἰοίίο, 

Μογατ, Ἠήσθο].ο.”. Βο Ἡποἰεῦέ ἵπ ου. ΤΠὶς Ἠευταίδίίο 6ο 
οἳ καε Ἱπ ἴπο αροᾷοβῖς οἳ 4 βοηίοησθ, α[οῦ απ οχρτθδείοῦ οὗ 

ἰάοα, οἳ ἶπαο, ἷς {σαροπί ἵπ πο Μ. Ῥορβίππιθηί, ὲ6 Εταά, τ, 

Οοποοτᾶ, Ρ. 460, ϐ Ππιοτορρβδιύ απέθπι [ουπιο Ἱοτατατα ἐτίαπι 

Ἱπέοτγα]ίαπι 4 Πτα ππου 4αοθαο {ρβίας, ποβοίοπς αἰιοά {ποίυτη, 

Ίπρτορςι, οϱέ. Ῥσζα. “'Ἠποίππι ο8ὲ παέοπα ᾳπαθί Ἱποασαι ἑτέατη 
βραδίαπη, οὗ αχου ἱραίας, ποβοίοπ8 φιοᾶ Πνούαπι ΓΠαογαί, Ἱηέτοϊν{ζ,7 

Ῥαἱραίο, 

4ε, πο] διασζηµα, π Ἰπίθγνηὶ οὗ αξοις έτος Ἠουβ; 
εγενετο, οσοιτγοᾷ; κα: ᾗ γυνή αυτου. Ἀπᾶ ΠΒ γφ](θ, ΄ Τπί6 ρτο- 

γνοηίβ {1ο ποοθβδὶῦΥ οἱ ἴἶο ΒαΡΡΙΥ οἱ ἴ]ο ατ[οἷο, απ ελα ἑταπρ- 

Ἰαέΐοπ οἳ μαι Ὦγ ση) 88 Ἱπ ΒΟΠΙΟ νοΓβἰοΏ8. Το γεγοροβ, 
τυ]λαί Ἱιαᾷ οσειντεώ. Τἡἱ6 4πτοςς ην {ο Ρον/οοῦ {οπβο οἵ {πο 

Ρανεοἱρίο, απά π]θι ο ποἰίνο τα ὔ]νου εναν πο Εἶνο  Ῥαξείνθ 
66οΏ88. Τό Ίναβ π]αῦ Ἠπᾶ οοπΊο {ο ... α Ῥγογἰάρη καὶ αοξ απά 
ποῦ Α ΠΠΟΤΟ αοῦ οἱ Ῥοΐον. 
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ΙΊΝά {ΑΜΠΘ᾽ ΥΕΠΡΘΙΟΝ. 

9 Έμοι Ῥεῖΐαυ εαἰά απίο 16υ, 

Ἠονν 16 16 ὑμαῦ γο Ἠαγο ασιοοᾶ 
{οροίμογ {ο ἑοπιρύ {ο δρίηζ οἱ 
Ηιο Τιονάἳ Ῥε]ο]ᾶ νο {9οῦ οἵ 
ἔποπι γγηίο Άανο Ῥατίας {1γ Ἠα8- 
Ῥαπά ατε αἲ ο ἆοον, απᾶ βα]1 

οαΙ1γ ἴπορ οἳὔ. 
10 Τετ {6 εἶιο ἄοσνη εἰναϊσ]ιί- 

ναγ οὐ 5 {9οἵ, απά γἱε]άσά τρ 
{19 ϱἱοβύ. Απ {ο γουησ πιθῃ 
ὕοαιης ἰπ, απᾶ {ουπᾶ Ἠθυ ἀθαᾶ, απὰ 
οαγίπς Ίου Τοτ{Ἡ, Ὀπτ]θᾶ ᾖο Ὦγ 
πετ Ιαβραπᾶ, 

11 Απά ρτεαύ {σαχ 68Πιθ 4ΏοΠ 
91] {116 οΏχο], απᾶ αροι 48 ΙΑΠΥ 
α58 πθατᾶ ἴπεεο {]]ησς, 

19 Απᾶ Ργ ἰ]ο Ἱππᾶς οἱ ἐ]ο 
αροβί]6β Ίνειο ΠΙΑΠΥ βἶσης απά 
Ἰοπάθις υτουσηί απποπσ ἴ]μο 
Ρ6οΡΙ6: (απᾶ {16γ νγοῖο αἲἲ ον] 
016 αοοοχά 1η Βο]οπιοπ” Ροτοῇ. 

15 Απᾶ οἱ {μα τοβὲ ἆανςί πο 

απΏΏις ππχτ. 

εἶπε πρὸς αὐτὴν, Τί ὅτι συνεφω- 
νήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα 
κυρίου; ἰδοὺ, οἱ πόδες τῶν θα- 

ψάντων τὸν ἄνδρα σου, ἐπὶ τῇ 

θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσίσε. τν "Ἔπε- 
σε δὲ παραχρῆμα παρὰ τοὺς πό- 
δας αὐτοῦ, καὶ ἐξέψυξεν' εἰσελ- 
θόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν 
νεκρὰν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν 
πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 1 καὶ 
ἐγένετο φόβος μέγας ἐῴ) ὅλην 
τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἐπὶ πάντας 
τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

4ιὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν 
ἀποστόλων ἐγένετο σημεῖα καὶ 
τέρατα ἐν τῷ λαφ πολλά: καὶ 

ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ὁ ἅπαντες ἐν τῇ 
στοᾷ Σολομώντος" τῶν δὲ 
λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι 

ΠΕΥΙΡΘΕΡ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

Ῥοΐου παϊᾷ το νου, ΤΗΥ 18 1ἴ, 

Ὀπαῦτοι ηανο αρτεθᾶ {οβοίΏοτ, 
ἐο {οπιρύ ἐμο Ρ]πΙύ οἱ ἐ]ιο Τιοινᾶ ὃ 
Ῥομο]ᾶ ἔ]μο {εεί οἳ ἴλποςο πο 
πανο Ῥανϊθᾶ γοιν Ἡαβραπά αγθ 
οὗ πο ἄοον, απᾶ εἰα]] οασΙΥ 
γοι οαῦ, “«Τ]μθη ο ἰηδίαπῦ- 
1 161 ἆοινπ αὐ Πὶ {εοῦ απά 
οκρὶσᾶ: παπά ἴ]μο γοιηρ ΊΠοἨ 
οσιης ἵπ απᾶ {οαπᾷ Ίου ἆθας, 

απᾶ οαγ]ης Ἠου οαέ, θαπῖθᾶ 
Ἡου ϱΥ εν Παβδραπά,  Απά 
αγεαί {68Υ οΏΊπς προπ 911 {πο 
αροπσγθραθίοΏ, απά Ἄπροπ αἱ 

ἴποβο Πδατίης ἔ]μορδο 1118. 
Απά εὔῃτοισ] ἴλο Παπάς ο 

νο Αροβί]ας νγθυο ΠΙΣΠΥ 8ἱβΠΒ 
βΏά ννοπᾶθις ἆοηπθ απποΠς ἴ]θ 
ῬθοΡ]θ, (απιᾶ «"Πογ Ίνοχθ αἱ] 
ΝΙδ] οπθ αοοογά ἵπ Φο]οπιοΠ)ς 
ῬοτοΙ. Απά οἱ {πο ἔγοδί ἀπού 18 
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ν Τι ὅτι, ΝΏΥ 16 ἱ ενας Συνεφωνηθη, δᾷ Ῥοιβ. εἶπα, 409. ὄ το]: 

ᾖσοδας Ολσ]ςδὲ ους Τοτᾷ,ὁ 

«νγαοο ταῖρη ἐ]ποισ]ι (δια) Ἠρλίοοιδποξς ὁγ (δια) 

Ἴ ο οοπασμιαίίοπ 211, οἨ {ουσ Ἰπᾷ, ῬΡα88.---ἳξ Ίνας οοποοτίας, ὑμιν, Ὦγ γοι--ΔἩ ἱηδίδησο γγο]ὶ 

βαβπἰηοἆ οἱ ἴἶο ἀαίίνο αξίου εόο Ῥαβείνο, Ἰηβίοκᾶ οἳ έμο ροῃ, 
αντε] ὅτο. 

ο Έπεσε δε, αππᾶ 8ἱιο {6ἱ1/ παραχρηµια, ἱππιοβίαίο]ψ, ]αδί ἑλεπ, 
ας Ῥοΐ6ν Ῥτοποιιηοθά {1θ Ιαβέ ποτά, «4ε Ίαβ ππογεῖγ α οορι]αίίνο 

Β6Π8Ο, Απᾶ ἴλο γουηρ ΊΠΘΗ, εισελύοντες, οοπιίπα ἵη, {οαπὰ 

Ἆου ἀραά. Απά οατγγίηπρ Ἠδυ οί, εξενεγκαντες, ἴ1ογ Ὀητίοά 

που, εὔαφαν. 

ἡ Απά ρτοαῦ {6αΥ οαΊηο ἩροἨ αἱ] 1ο οοπργεβαἰίοη, επι ὅλην 
την εκκλησιαν,. «ΑΠΥ αδδοπι]γ πι ἐς Ῥοοῖς Ῥοΐηρ σα]]οά απ 

εκκλησια, απᾶ 118 Ἱνογά οσουτήης 191 εἴππορ Ίπ ἴμο Οὐτ]βΙπη 

Βουρίανος 19 Πας Ώσοη πο] ἰπ οοΠΥΟΥΘΙΒΥ, απά οοπδοη ποπίἰγ 

48 οπιςδοᾶ πιαο] αἰτ][ο απιοπσδὺ ΟΙήβίαμς. Τε Αλου]ά Ὦο 

Κποπα απᾶά ἀθηυοιαίοᾶ Ἱροῃ, λα ῑής πγονά εκκλησια ἵ8 

ταρτοβθπίθά Ίπ {πο Ομηκύίδπ Βορίαχο Ὦγ τἶιο {ο]]οννίπρ 

πποτάς, ουτε], αἸιτο]εδι, ασθοπιδίµ. Τὸ 15, Ὦ} αροβίοῖίο αςο, 

Ἰπά]σα{άτο οἳ αΠΥ ταοθί/ης ΟΥ αβδθιπΏ]γ οἱ Ρ6Ι8οΠΒ η αηΥ Ῥίασς, 

αἲ ϱΩΥ πιο, ο ΓΟΓ ΑΠΥ Ῥίήροβο, ππ]έ1ι, οἳ πλ οιέ αν βροσίαὶ σα]] 

οἳ ἔἼνοβο ἵπ αι]ογίϐγ. Ίπ έιο 1901 οπαρίος οἱ .Αοαἲς, οοτη. Υ., 1618 
{Ἠτίος τεαρτθβοπίοά Ὦγ ἐλο ψονᾶ αββοπιΡΙγ. Τί οἰγπιο]ορίοα] 

1πιροτί 16 Εἰπρὶγ οα[[εά ου, οὗ οοηρτθραίοά, Ίεποο αξδοιηδίγ, 

οοπσοτβθ; οὗ οοπρτδραίοπ, οἳ αἩγ 5ος 15 Ιπᾶϊοαίος ἵπ απᾶ Ὦγ 

ἴλο ποτᾶ εκκλησια. 

5 ἄια, Ἱπάίολ πρ ἐπσίγιπιοπέαδί(ή, ἵ6, ἵπ α1] Ῥοοίβ, απᾶ εβροσἰα]- 

1 11 ἐλο Ομ] ήαπ Θοτἱρίατας, ἱπέογοληπσονΌΙΥ τοπάστεᾶ ή, ου 
ἐλγοιρ]. Ἰβίογου πιοὐαρ]γεὶίο τηαγ ΒΑΥ, ὃή οπᾷ ἐλνοιρι 

πι: οᾳ απ]! Ιπᾶίσα νο οὗ δολ Ῥϊνίηο απᾶ Ἠππιαπ αροπογ. Ἴψα 
πάτο πιαηγ Ἰπβίαποεβ οὗ {ΐ5 ἵπ ἐ]λο 60Π1, του, δηοἳ 45 Ῥοπι, 

Αάαπα, απἆ ὅο γἱρ]έσοισποες ὂγ οἳ (οιρ]ι ΟΗπΙΕέ ατὸ Υορτο- 

Βοπίοᾶ ὉΥ οπο απᾶ {]θ 6ΗΠΊΘ δια, ὧσ, Βιο]ι αἱσο 16 οςσ Ρρορα]ατ 

πςο οἱ 2 ππᾶ ἐγουβη. Ὕλενο ἴμοτο 16 πο ορἰαυ]δΏοά απ- 

ἐιοίίσαὶ ἀἱΙογαοπσο ἵπ ἐλθ πιοαπίπρ οὗ ἆδο οὗ ρωγ{]ο]ες ἵπ {ιο 

ΟμνςΗαπ. Βον]ρίατος, Ίνο βου]ά ποῦ οοαίο ἱ6; απά πο 

ῑονο 18, Ίο Ε]λοπ]ά πού αηπηη]αίο {6, «ΑΙ ἐπαί ἄοᾶ Ἠπε ἆοπθ 
{ου πλάι, βἶποθ Ἡο ουθαἑοᾶ Ἠΐπα, Ίας Ῥεον Πσομα]ι (δια) αρεπεῖθΒ, 

Ἰπᾷσοεᾶ, πο ατο Ἰπίουπιοά ὮΥ Ῥαυ], ΒρΗ, ὃ: 9, ἐμαῦ ἄοά ογοπίοά 

αἲἱ ήπρς (δια) Ὀτουιρη σεις ΟΠήςί, ἩΜοίοοτοτ, ὀψ, απά 

{γουρ]ι, το πδθᾷ πξ {ἐμπθ Ῥτοβδεπῦ πιο ΙπίογοἈαπροαΕίγ, 

εο Ἡπαντες, οί {0 ἴθ ΑΡροβί]εθ παπ]οπθά ἵπ {πο ]αδύ 

οἸφὰξθ. ΟΙΕΗ., Ώο Ἰγείίο, Μαγ., Ὥοηπρο], οκοπά ἵὸ {ο αἲἱ {πο 

Ῥο]ίογοις. ἩἨαοῖς. 

{ Ὁμοθυμαδον ἅπαντερ εν τῇ στοᾷ Σολομωντορ. ΒΟΙΟΠΙΟΠ”8 

Ῥοτο], Ὀοίπᾳ ο ρ]αος οἱ πιο] τοβοΓῦ, απά {1ο ἀἰδαῖρ]ερ 6 γού 

Ροΐηρ αἱ] ὦον5, απά Ἠηγίηρ α, ΟΠΙΠΙΟΠ πα δἰοπη1 πὶρ]έ {ο τοβοτί 

ἐπίέΠπαυ τν ἐποῖς οὐ παίίοπ, 1 Ίναςδ {ος ἴμεια ἱερίήπιπία 

ΠΙΙββΙοΏαΣΥ βτουπάς απ ἴἼθγο, νἩ πιαοὰ. Ῥο]άποςβ, 11ου απ- 

πουποθὰ ο ο]αίτηδ οϐ ζοδας α5 {πο Μοββία!ι, 

6 6 Απά οἱ {πο τοβί.”. ΤΠο βοπ8ο οτω»ν Λουτω» ἵδ θκρ]αίπθά 

Ὁγ ἰμθ ]αβῦ οἶωαδο, Ῥοάἀτ]άᾶρο, Βοοί]τογᾶ, Ἠαοι, Ὃν. Πἡριί- 

{οοῦ οχρ]αίπς {(μῖς ο) ἴἷιε τσ ος νο οπθ Ἠππάτοά απά 
Όννοπίγ,” {γοπι τν λήσὶι ῶν. ἨΠΗΙΙΌΥ ἀἰεβοπίς. Ἠσσα, τνου]ά τοιᾶοτ 

κολλασθαε, ἵπ ἐλὶ5 Ραβξαβ6, “ {ο πέσο] ΤΠ48 18 {οο {ασ {δἱσηφά, 

απιά ἱπαρρτορτίαίο {ο {ιο σοπθοκίαα] Βσορο. ΈΤΠΘΥ {εατοᾷ ΏγΡο- 

ου εἱσα]]γ {ο ]οἶτ ἐἶποτη. 

Των δε λουπων. ΤάΜετα]]γ, ο) ἴἷε τεμιαϊπάεν. μοβ οί 
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ΙΝΕ ΙΑΜΗΦ᾽ ΥΕΠΗΞΙΟΝ. 

πιοη ]οΐπ Ἠήπαδο]ί ἴο ὕποι: Ῥαό 
ο Ῥεορίθ πιασηϊμοᾷ {Παπ, 

14. Απᾶ Ῥοδ]εγαι ννσογο ἴο 

Ί1ΟΥ6 αᾶάθά {ο ἴῑο Τιοτᾶ, τα {ἱ- 

ἰπάθς Ῥοῦ] οἱ πἹθη αηά πνοπιοΏ.) 
16 ΤΠΒΟΙΩΧΟΝ {παῦ {Π6Υ ΡγοισΏί 

{ογῦμ {Πο βἰο]ς Ίπ{ο 19 εὐγθαίβ, απά 

1αἱᾷ {πο οη Ὀθύς απά οοἀςῇΏσβΒ, 

ζλαῦ αὖ πο Ἰουςῦ 11ο εΠαάονν ος 

Ῥοΐθι ραβείηρ Υ πηὶςσΏύ οΥου- 
βἠαάο ή 8οιπθ οἱ {ποπῃ. 

16 Τ]θτο οσπιο αἱδο ο των] {1- 

ἰαᾷο οι οἱ μο οἱδίθς τουπάἆ αβοιιό 
απίο 6γἩδβ]ετα, Ῥηησίης αἱος 
{ο]]κα, απά ἶνοπι ολοι ποτ 

γοχαά νζ]ι ἀπο]θαπ αρἰζ; οπᾶ 
ἴ16Υ 'ν6υθ Πεθ]οά 6ΝΘΙΥ 9Π6. 

17 Τ]ποα ἔῑπε ἨΐρΙι Ῥηίθβύ 1086 
πρ, απᾶ αἱ ἴμαογ ἐλαῦ ννετθ νγ{έ]ι 
Ἠϊπι, (ν]ο] 18 ο κεοῦ οἳ ἴ]α 
Φαάάσοθςς,) απἆ ννογο Π]ἱοᾶ νι 
ἸπάἱοηαΔίοη, 

186 Απά ἸΙαιά [νοίν Ἰναιάς οἩἨ 
ὑπ αροβί]ο8, οπά ριῦ επι {π 
ἴμο οΟΏΊΙΠΟἨ Ρ)ἱδοµ. 

19 Βαῦ {πο απσε] οἱ ἴ]ιο Τιονά 
ΡΥ πὶσΏέ ορεπαἆ ἶλο Ρ1ΙδΟΠ ἀοοῦς, 
απιᾶ ϱγ οαςσαέ {επι {οΥ{1, αιιά εαἰς, 

90 ο, βίαμᾶ απά δρεαἰς ἵπ εις 

αππΏπκ ΣΕΣΧΣ. 

αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς 
ὁ λαός Ἡν μᾶλλον δὲ «προσετί- 
θεντο πιστεύοντε, τῷ κυρίῳ, 
πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν' 
16 ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέ- 
ρειν τοὺς ἀσθενεῖν, καὶ τιθέναι 
ἐπὶ κλινῶν καὶ κραββάτων, ἵνα 

ἐρχομένου ΠΠέτρου κἂν ᾗ σκιὰ 

ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 16 συ- 
νήῄρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν 
πέριξ πόλεων εἰς “Ἱερουσαλὴμ, 
φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμέ- 
νου» ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, 
οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅ απαντες. 

1τ "Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς 
καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα 
αἷρεσις τών Σαδδουκαίων, ἐπλή- 
σθησαν ζήλου, Ἰὃ καὶ ἐπέβαλον 
τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπὶ τοὺς ἀπο- 
στόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν 
τηρήσει δηµοσίᾳα. 3 ἄγγελος 
δὲ κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤἦνοιξε 
τὰς θύρας. τῆς φυλακῆς, ἐξαγα- 
γών τε αὐτοὺς εἶπε, Π{ορεύ- 
εσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν 

ἘΕΝΙΡΕΣ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

πο ης Ἰοἶη Ἠϊπηφε]{ {ο {Ἠθπ, 
Ραὐ {6116 Ῥοορίο πιαρπίβαἆ ὑῃειη. 
Απᾶ Ὀο]ίθυθίβ ππθυς α1]] τηοχο 14 
αζάθᾶ Ι{ο ἐππο Τιοτά, πα] ἑαιάθς 
ο 16η απ 8180 οἱ ΥΨΟΠΙΘΗ), Ἱῃ- 16 
ΒΟΠΙΙΟἨ λαῦ {ον Ῥτοισ]έ 
{ου {]ι ἐῑοῖν αἰοῖς ω{ο ἐ]ιοςύτοοίς, 
απᾶ ]αίά ἴλεπι οἨη Ὀθᾶς απά 
οοισ16β, ὑ]αύ αὖ {πο Ιεαδί, ιο 
βΠαάοιν οἱ Ῥεΐαυ, ραδείηρ Ῥγ, 
πησλίῦ ονθιβΏαᾶονύ 8ΟΠ1Ά6 οἱ 
ὑπειι.  Απά ἴμο πα] ιάς οἱ 16 
ἴμο αιωτοαπαῖηπς οἶίῖθος αἶδο 
68116 {οβθί16Υ {π{ο 2 6Υ188Ι6Η1, 
Ρεϊπρίηπς 11ο εἰοίς απά ]οεβο 
Πα14886ἆ γη] απο]εαη ϱρἰῖίς, 
Ὀηά ΤΠ6Υ νεο 6Υ6ΙΥ Ο0Π6 
ποα]εᾶ. 

Ῥαΐ πο Ἠίρ] Ῥτιεεῦ αγίβ- 1 
πο, απά αἲ ὪΠο Ὥθιο Ὑλδ]ι 
Ἠϊτα (ρεῖπς {πο Ῥρατίγ οἱ 
νο Ιαάάνοεςθδ), Ὢ6χθο Π]]οᾶ 
πηΜη ποια], απά «μτον ναί 18 
Ἀαπᾶς προῃ ἴμο Αροβί]θ8, απᾶ 
ραύ μοι ἴπ Ῥαρ]ο «οιβίο- 
4γ. Βιαΐ αἩ ιαησεἱ οἱ 6] Πονᾶ, 19 
ππάον "οονον οῦξ χο πἱση{, ορθη- 
οἆ έλα Ργ]δοη ἀοοίς, απᾶ Ρτ1ηρ- 
Ἰης {ῃθιη ΓοτὐἩ, δδἱἀ, "6.0 Βἐαπᾶ 20 
απά βροα]ς ἵη {πο ύεπρ]ο {ο ἴμο 

ἀποοηγοτίοά ἄατοὰ πο {ο αβφοοἰαίθ {ἱοπωβοῖγος πνἡ0) ΈἨοηῃ, } 6 ραάἆισοορ.ν Τμο τοᾶδοη οἱ ἐλοῖγ ποἰϊνΙθγ ἵπ 0Πἱ8 ο.ςο, {8 
Τ1ι6 γεπιαἰπάεν, ἔλοιρ] απ εχαοῦ χοργθβοπ{α{ἱοῃ Οἱ των δε λοι- 

πων, 8Β6ΟΠΙ8 {ο Ῥο βοπιθη]αί Ιπάσβηϊέο, 11ο {θυπι, λαος, Φέο- 

Φἱ6, ἱπιπιθάἰαζε]γ αἴτου, ἵς 15 Ὀοεβί οχροποπί,. Ίοπο οοι]ά 1οο]ς 

προπ {οβο τνοπἆοτ-Ινοτ]κπρ πιοὮ υνλοιί {σαγ απ τ6Υοτεπος, 

Έμο {πο οἱ Απαπίης απά Ἠΐ6 υγ] ἶ6 45 α [εατβαί σαγοαί αραἰπεῦ 

Ἠγροοιίβγ. 1{ οὔοίγ οπο ὅ ρ]ον]ῆοά ἄοά {ου ας γγ]ίοῖ να 
ᾷοπο) (οἱι, 41 21), ἵπ νο 0350 οἳ {1ο Ἱπιροϊοπί τισ, ΤΥΊΥ 

Εἰου]ᾶ πούῦ ἔλοεο ἵεοορ Ὀασ]ς ἔγοπι ρτοβυηιρίιους δίη, {5οίη έ]ιο 

βρθοἰασο]ο Ῥο[οτο {λθπι ἵΏ ἴλο οαξθ οἱ Απαπίας παπά Πἱ5 ὶ(ο 3 

 Έμεγαλυνεν αυτους, πιαρηϊ{]θᾷ ἐλοπι. ιο Δροθίΐος, οἱ ἐς 

Ἀπιο, Ίνοτο τομ] οχο]ἑοἆ Ίπ ένο οβίοοπι οἱ ο πια] χᾷο, αβ, 
{ᾳ ὅλο 5ο οἱ, αθἰἰ (ασέ]λος ΑΡΡΟΛΣΒ, 

ΑΒ. φμάδδατε 16 πιοῖο μαι φιμαίέτο, ἰᾳααγο λατ ἰαπρενε, 

ᾖασἰαγα ἔλαπ )αοετἙ, 5Ο ὀεΦατε ΙΒ πιοτς απ υε/εγε, Υοῦ ποῦ ο0πο 

οἱ έμθςο, διαζεπ, ἰγοι]εὰ, ἐετγί[εζ, είταπρ]σᾶ, 9 5ο βυ]θγοιΙΒ 38 

{ιο {οο]ίπο ἱπάἰολίος Ίπ ἐ]λο ἐεχί. Αοοοτάίηρ {ο Οπἱάΐσα Βαογα, “Τὲ 

18 {ο Ὦο ἀῑβίτασίοά Ηἱελχος απά ἐέλλου Πανίηρ πο ρούγος οἱ {ἐδο]{ 

 Τῳ κυριφ. ΠΠΙβ τοιςο {8 ονἱἁσπί]γ Ῥατοπί]οί]ο.---Βο]ίογους 

ποῦ πὰᾶθᾶ ἐπ ἐἶο Τοτᾶ, α8 βοπαο γου]ά Ώανο 1, Ὀι{ ἐο {Λο Τιοτᾶ, 

ΤίΒ οαςο ἀερεπάθ οἩ {ιο τοτὸ. 

Παρρί]γ ἸΠιθίγαίνο οὗ ους ἱπάορίεάπεβς {ο βοοἰατίαηίσπι, οὐ 

Ιομ8ύ {Π οπο γοβροσί; 1{85 οἱθγπαἱ νὶπί]αποο {ο ραατά Ρτοοξ {οχίβ 

αραϊπες αἲ] νοἱοΏσο, ο Βαάάασσσα δαῖν ἵπ Οὐτίςθς τοςσ- 

τοοξίοη {πο τοβαίαθίοα οἳ ἐπείσ βγβίαοπι; απᾶ {]λοτοίοτο Ε1οΥ 

γιοὶοπΏ]γ βοϊσεά νο Αροδί]ο, Ῥοσδιβο [ποίν ρυοπομίης {λαῦ 

ἀοσοίσίπο Ίνας Γαέα] {ο ἐποῖν ἀἰδεηριλκ]ήηα ἐοηοίς. 

κ Ἰπεβαλο». ΙΠί6 νοτο ἀπάίομίθς Βίτοης γἰο]εποο, ΤΠογ 

βονοο]γ ἐἶννου ἐῑναῖν αὖπις ατουπά έλοτη, ος Τπείχ Ἠπηάβ Ἡροῦ 

ἴλοπι, Τηρήσεε, Ὅνἰελι 118, ομδίοώ. 

1 Αγγελος. ΊΓΙΥ απ δησο] 5ἱοι]ά Ιου Ῥοσοπ]ο ΒΟΙΠο ραγ[ἠου]ας 
απροὶ ἵ5 ἀοείαιίο οἱ πα]ουίϐΨ. Ὠπά βοταθ θπροὶ Ῥουν πητωδά 

ἵπ ο σοπ{οχῖ, ἴμετο παὶρ]έ Ἠαγο Ώθοι ΒΟΠ19 ΤΘΑΒΟΠ 105 {1ο ἆο- 
Ώπίέο ατοὶθ. 

απ. ἄια, ἰΠτοια] ἴἶιο πὶρ]ι οἳ απᾶος οοσος οἱ {1ο πἰβ]Ώ{. 
Μοτα βοθΠιΒ {ο Ῥο ἠπάἰσαίοᾷ έπαπ ἴλθ ο6οαρο Ὁγ π]ρλ{---υδέλου 
ὮΥ Ππεαπδ οἳ {ο ηὶρΏί---εξαγαγων το αυτους εεπε, Ὀτιπρίηρ 

έλμοπι οι, βα{4. 

Ἡ Πορευεσδε,--σταῦεντες-- πο, απᾶ, βἰαπάΐηρ ἴπ {πο Τοπιρ]ο, 

Ερθαϊς. ΤΠΙς [οσπα αθοιηάς ἴπ Τω1]κοῦς δίγἰο, 
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ΚΣΙΝά ΙΑΜΗΡ) ΥΗΠΦΙΟΝ. 

{οπρ]ο {ο ο Ῥοορίο αἱ] ια 
αηονᾶς οἱ ες Μία, 

91 Απά ν]θη {16Υ Ἱεαγά ἐἶιαί, 

1ου οπηίθιοά Ἰπίο πο Ίἔσπιρ]θ 
οαχ]γ ἵπ ἴμο πιονηίης, οπά ὑπιισ]ῦ, 
Ῥαῦ ο Ἠ]σι Ῥιηεδῦ οαπ1ο, απἆ 
Τ16Υ μας ποιο πι Είπα, απζ 
εα]]αᾷ ἴ]ιο οοαοῖ] ἑοσδί]ας, απά 
31] ἐλο 5οηα{ο οῇ {ια οπϊ]άτει οἳ 
1εναθί, απᾶ βοπύ 0ο ἴ]ο Ρ1ἱδοΝ ἴο 

μανο οι Ῥτουσ]{, 
95 Θπί νιθι [ιο οβ]σσίς οπ/Ἠ6, 

απᾶ {ουπά ὑποτη πού Ἱπ ἴ]θ ΡΙΙΒΟΗ, 

{π6γ νααχηθᾶ, απᾶ {ο]ά, 

98 Φαγίπο, Τ16 Ῥιΐδοι ἔνα]γ 
{οαπά Ὑο εαῦ νζ] αἱ. κα{εἰγ, 
ηπᾶ {μο Ίκοοραις εὐηπάϊπς νν1ζ]- 
οαῦ Ροίογο ἴμο ἆοοις: Ῥαῦ π]θα 
Ὢνθ Ἰαᾶ ορθπθᾶ, 6 Τουπά 1ο 

πηαἩ υλζαίη, 
Ρ4. Νου ΦΠθῃ ἔἶιο Μὶσὶι ρη]οξῦ, 

απᾶ {πο οπρίαϊα οἳ ο {στηρίο, 
ππᾶ ἴἶιο ολ]οῦ ργϊοςῖς Ἰουχἆ ἴἶπεβο 
Οήπρςβ, μον ἀοαρίεᾷ ος δια 
νυλθγθαπ{ο ὑμῖδ νυοι]ά σνον’. 

96 πει ο8Ι16 οπ6 απά {ο]ά 
λοπα, ΒαγίΠ6, Βεμο]ά, ἴμο 118 

ὦ]οιη ο ριῦ ἵῃ Ῥηΐδοι αἲθ εὐθιά- 
ἴπς Ίπ λαο ἱοπαρ]ο, απά {θασπίης 
ἴλθ ῬεοΡ]θο. 

96 Τ]16ι ιγθηί ιο οπρίαῖη νοϊδ]ι 
ἴπο οβ]οεῖβ, απά Ῥτουσῦ {αιῃ 
ποιό νιο]θμοθ : {0Υ {16γ {εαγοά 
ἴλλο Ῥθοῤ]θ, Ιαςύ 0167 5ιου]ά Ἰ1ανο 
Ῥ66ι δύοπεά. 

απεπις Τεχν. 
ων} ο - λ, ο) / Χο 

τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ παντα τὰ ῥήματα 
τῆς ζωῆς ταύτης. Ακούσαν- 

λ . ω ς ὰ ΔΝ 3 

τες δε εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον 
ι Ν ο Ν 

εἰ τὸ ἱερὸν, καὶ ἐδίδασκον. 
/ μ Ν 

παραγενὀµενος δὲ ὁ ἀρχιερευς 
ε ΔΝ - 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν 
Ν / ο Ν 

το συνεδριον καὶ πᾶσαν τὴν γε- 
/ Αν ο Ν 

ρουσίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, καὶ 
3 / Ν 

ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσµωτήριον, 
3 . » / 22 « χε / 
ἀχθηναι αὐτούς. οἱ δὲ ὑπηρέ- 

΄ Θ ται παραγενοµενοι οὐχ εὗρον αὐ- 
Ν - ω 

τους ἐν τῇ φυλακῇ: ἀναστρέψαν- 
Ν / 4 

τες δὲ ἀπήγγειλαν, ' λέγοντες, 
4 Ν Δ / ο 
Θτι τὸ μὲν δεσµωτήριον εὕρομεν 

/ / 

κεκλεισμένον ἐν πάση ἀσφαλείᾳ, 
Ν { Α 

καὶ τοὺς φύλακας ἔξω ἑστῶτας 
Ν ω - 

πρὸ τῶν θυρῶν' ἀνοίζαντες δὲ, 
3 ιώ 

ἔσω οὐδένα εὕρομεν. ᾖ ως δὲ 
3ῇ Ν / / 

ἠκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ 
ΔΝ Χ . 

τε ἱερεὺς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ 
. ῳ Ν - / 

ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν 
περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 
9 / 
3 παραγενόµενος δέτις ἀπήγγει- 

υ . / 6) . Ν { 
λεν αὐτοῖς λέγων, Οτι ἴδου οἱ 
3/ ΔΝ ) .ν ο 

ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ. φυλακῇ, 
εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ δι- 

/ Ν / / 
δάσκοντες τὸν λαόν. "ὁ Τότε 

Δ ΔΝ Ν . 

ἀπελθῶν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς 
Δ 

ὑπηρέταις, ἤγαγεν αὐτοὺς, οὐ μετὰ 
, 3 αν Δ Ν Ν 

βίας, ἐφοβοῦντο γαρ τὸν λαον, 
5 Ν ο / 
ἵνα μὴ λιθασθῶσιν. ἹἹ ἀγαγόν- 

ΠΠΝΙΡΕὉ ὁΠΠΡΙΟΝ. 

Ῥ6οΡ]θ, αἲ] ἔλο υνοτᾶς οἱ 01ίΒ 
μί9, 

Απά νλθεη 1ου Ἱεαγά λαῦ, 
που οπύαγοᾶ Ιπῖο {1ο ἑεπιρ]ο 
οϱα1]Υ ἵη 01ο παοχηῖης, απά γΥθιΘ 

ἰθαομίησ. Βπἱ ἴμο Ἠἱο] Ῥν]οςῦ 
σὔπ1θ, πιά ἐ]χοβο ἐλλαξ νους ν{]ι 

Ἠϊπα, οπά οα]]οά {1ο οοιποί] 

ἰοσοίματ, απά α]] ἐλθ εοπαίο οἳ 
11ο οἰή]άνοη οἱ 1µταςί], οιᾶ 

ποηῦ Ιπίο ἴμο Ώ1ίβοη ο Ἠανο 
ἔλαπα Ῥτοιρ]ιῇ, 

Ῥαό πει πο ο/Πσθγβ ο8πιθ 
απᾶ {οαπᾶ επι ποῦ Ἰη ἴλο 
Ρ1ΐ8οµ, 0μ6Υ τεύαιηθᾶ απᾶ 19- 
Ρροτίεᾶ, βαγίπρ: Τ16 ρτῖδοι Ἰη- 
ἀεθᾶ νο {οαπᾶ ρε] να α]] 
παρουν, απά {ο ριατᾶς, 
βίαπάϊπρ ΡείοΓο {ο ϱΠίχαΠΘΘΒ; 
Ῥαῦ οη ορθεπΊπς, πο {ουπά ποῦ 
οπ6 υμῃ. Νου πΠΘη ἐ]θ 
ἨΠ]ϊρι Ρηθεῦ, απάἆ ὑμο Οαρίαΐη 

οἳ {πο {επιρ]θ, απᾶ {ο ομ]οί 
Ῥνιοείς, Πουτά {λος ψογίς, 
ΜΛΘΥ ννετο ἵῃ ροιρ]οχίύγ αροιύῦ 
ἔπευα, πνναξ μ]8 παἰσύ οο/ηθ {ο 
ο, Ῥαἡ τοηο οα1ηθ ππά τερογί- 
εἆ,καγίης, Βεἰιο]ά, ἴποβο νν οῦ1 
γοι Ῥ]αοθά 1η ιο ριδου αἲθ 
βύαπάϊης Ίπ πο {επιρ] αηά 
ἐασμίης ἴ]ο Ῥεορίθ. 11η, 
ἔπα Οαρίαϊα υγοηί, υνϊύῃ ἴμο οἱ” 
Πο61Α, υπᾶ Ῥτουσύῦ ἔπαπι νϊζΠ- 
οὐ {οτοθ ({ο {π6εγ {εαγεά 16 
ῬθοΡΙο), ἐλαῦ 11ου "μαϊσΠί πού 
ο βἴοποά. 

ο μα 

το 6 

ο Ὕπο τον ορῦρον. ΤΗἴονα]]γ, ωπάέτ ἴἶια ἄαιυπ ο ἆαμ. Ορ- α Νον ὧε, ας {ο Ηίρϊι Ῥτϊεεί ὧο.---Τήεδε ιυογὦἈ, τους Άογους 
Όρος οοοατς Ὀπὺ Ώιτος πιο ἵπ ἴμο Ν. Το8ύ., απάἆ αἰπαγθ 

ποριοβοπἰοᾷ ὮΥ «εαν ἵη [ιο πιογπίπρ.”. Τίδ 15ο απιοηρδύ {ιο 

τος]κα τας οᾳἱναϊοπί {ο ους “ ἄαιυη οἱ ἆα) πβπαΙ]1γ οπ]]εά 
ἁῃ]ιε ὀγεα]ε ο) ἆαι.) 

Ρ Κεκλεισμενον, Ὀοῖηα {ο αοο. δίπρ. πο, Ῥογ[εοῦ Ῥ85β., ἱπά]- 

οπίοΒ ἵπ 8 ασφαλεια, δεοωτέή, οἱ ΠΤΊππεςς οἱ ἀοίεηβο, π- 

Φτεβπαῦδε. Ὅτε, ἵα Πί5 Υογςο, ἰ6 ῃ Ρ]θοπᾶδπη, Όθορςο του πρ 

ἔλο πνοτᾶς οἳ οἑμοτε. ἸἜΠίς 15 πού απαδια] σνἰδι Ἰπίο,. Απά 
ἔμο ϱιατάς ααπάίης ({αὔμος, Ῥοΐπς Ῥοτίοοί ρατοῖρίθ, 16 15 

(ππίαπιουηό {ο οας Παυΐπρ Όεεπ φρἰασεζ). Έξω, ουϊδίᾶο, ἵ5 

οιπϊεοᾶ Ὦγ 0. Βο8,, Ίμη. απά 1. Των θυρων, νο ἐπίΤαπσες 
--4οοἵβ, έοο βροοἶβο, 

τουτουφ. «4ιῃπορου», Ἱταρ.υετε δείπρ ρεγρίεπες τ- ἵπ ροτρίετί- 
{} περι αυτων», αὐοιέ {ἶνεπι---" ἐο π]αί 01456 πὶρλέ απιουπ 6. 

Σ.4ε, ὑωέ Ἱπ ἐπί Ῥοτρ]οχίϐγ; τις, ἂν οἑγἰαΐπ 0Π6/ παρα- 

Ψενοµιενοθ, Ἱιαυίπα οοππε (πουν. Ρατ): τοροτῖςᾶ, απηγγειλε». 

Ότε, Ρἰοοπης{ἱοβΙ1Υ πδοά; οὓς εὔεσθε, ἴ]οδε τυ]οηο Ὑοι Ῥ]ασοᾷ 

Ίπ τῃ φυΛακῃ, ἴ]α ρτίδον; ἑστωτες, Ῥοτί. Ῥατί., λανΐπρ ἰαίεπ ἃ 

δίαπὀ τ--α1ο σἰαπᾶαϊἴπρ; και διδασκοντες τον λαο», απὰὶ ἑεαο]ίπς 
ἴλο Ῥθορίθ. 

. Τμο Ἐπρ]δα (ταπε]αδίοη, 38 πο οὐβδοτγοά Ὦγ Ῥτοῦ, 
Ἠποῖς,, Ίοτο 4ββαπιος ϱἩ ἱπιροββῖρίο οοπηθοΒίοη, α8, αἴίοτ ΥγθγῦΒ 

οἱ {οαΐπς, µη, «ήπωρ Ἀπᾶ {πο Ίκο ἆο {91191 Ῥαό Ώθγος 
ννα ή. 
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πινα ΙΑΜΕΘ) ΥΏΠΘΙΟΝ. 

27 Απά Ὑγ]λθη ἴ6γ ]αᾶ Ὀνουσ]ιῦ 
επι, ὑλογ ϐεὗ έλεπι Ῥοείοτο ἴ]ο 

σουποῖ] : απά έπε Π1ρ]ι ρτ]εςέασ]κοᾶ 
{λστη, 

96 δαγίπς, Ώἱά τοῦ ντο εὐναῖθὶγ 
οοιηπιΏπά οι, ἴλαῦ γο αἸοι]ά 
ποῦ ΊθασηὮ Ἱπ 1Πῖ5δ παπιο) απᾶ 

Ῥελο]ᾶ, Υθ Ίαγο Π]]οᾶ ζοταδα]θπι 
ψηζἩ γοαν ἄοοί]πθ, απᾶ Ἰηζοπά 
ο της 0Πἱ8 πιαπ’ Ῥ]ουά αροπ 
πβ. 

99. Ἔπουα Ῥοΐου απά πο οἱ]ογ 

8Ροβί]68 απ8/ειεά απᾶ εαἴᾶ, Τα 

ουςΏῦ {ο ο8ογ ἄοά ταἴ]ευ Ί]αη 
11ΘΗ. 

90 Έ]μο (οᾶᾷ οἳ ου {αἱμθις 
γαὶφεᾷ τρ ἆεδ1β, νοπι γο βἶδυΥ 
απά Ἠαηρεᾶ οἩ ἃ ἴγθε: 

το οἱ. Πίτα παξη ἄοᾶ οχα]ἐαᾷ νν]έι 
198 τσ]ύ Παπά {ο ὖε α Ῥϊπορ απᾶ 

ακΕΕΙς ΤΕΣΤ. 

τες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συ- 
νεδρίῶ" καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 
ὁ ἀρχιερεὺς, ἓὁ λέγων, Οὐ πα- 
ραγγελίᾳ παρηγγείλαµεν ὑμῖν μὴ 
διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; 

καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν ἷς 
ρουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ 
βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ ἡμᾶς 
τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 
3 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ «Πέτρος καὶ 
οἳ ἀπόστολοι εἶπον, ΙΠειθαρχεῖν 
δε Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 
δν ὁ Θεὺς τῶν πατέρων ἡμῶν 
ἤγειρεν Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχει- 
ρίσασθε κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου" 
δΙ τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ 
σωτῆρα ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὑτοῦ, 
δοῦναι µετάνοιαν τῷ Ισραηλ καὶ 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΤΕΕΒΡΙΟΝ. 

Απάᾶ μπαγίηρ θά {πθπι ΤΗΥ, 2Ί 
ἴπ6αγ Ῥ]αοσά πετ ἵπ Όλο 
οουποῖ]: απά πο Πϊρῃ Ἐποβῦ 
αξ]κος Ἠδηισ----Όἷᾶ Ίο ποῦ 

ὐγ]οί]γ οοπιπαπά γοι ποῦ 6ο 
ἰθασἩ "αροπ ὑμ]ᾳ παπαοῖ. απά, 
Ῥεμο]ά, γοι Ίιανο Β]οά τρ 
1οχυςα1θιη ηλ γοαχ ἀοονίπο, 
απᾶ α1θ Ιπίεπάϊης ἐο Ρτίηρ {πο 
Ρ]ουά οἱ {118 πΙ8Π ΊΡοῦ 118. 

Ῥας Ῥοΐαν απᾷ ἴῑο Αροφίΐθε 
αηβναιΊηρ, βαἱᾶ, 9 οαρΏιύ ἴο 

0896Υ ἀοά ταῦ]μαι ἴΠαη Ίηθη. 
Τ]ιο αοἆ οἱ ο {α{]λοις 15 ταἵβ- 50 
οἆ πρ ἆεδας, ὙΥποία οι 51ου, 
Μανίησ Ώαησοά ΠΠ οἩἨ ἃ 9ο. 
Τμ Ῥούδοη Ίαβ ἄοά οχα[ἑεά 
ἴο μ18 γ1σ]ιῦ παπά, α "Ῥτίησο απᾶ 

απ ΦαγίοιἩ, "το βιαηῦ γορθπίαποθ 

το 9 

ο 1 

8 Βανίοις, {οΥ {ο ϱἶνο γορθηΐαηοο 
{ο Ἰδγας], ππὰ (ους ΦΙΥΕΠΘΒΡ ος ΒΊΠ8. 

3) « . 
ἄφεσιν ἁμαρτιών. ϐ καὶ ἡμεῖς | ο Ίδγαθὶ, παπά {ογαΐνεηθες οἱ 

{ 4γαγοντεε, Ἠανίης σά [ἶνεην αιυαγ, 1. ο. ἴτοπι ἴλο Ῥοπηρίο ; 
εστησα», ἴ]ιογ οαιδέά (ἶνει ἐο δἰαπᾷ, ἴ]ναγ ρ]ασθᾶ ἔλλοπι, 

3 ορ Υ. 11, ο. 4,---Τ8ἱ5 βὐτ]οῦ οἶνατρο, οπ 1ο ρατί οἵ ἰμο | 
οουηοῖ], ϱἨοιν5 ἨΟΝ πιο] {αγ ἀνοπάσα {1ο ηηπιο οἳ ε1οβιι5 

Οµπεῦ, Το βροα]ς 19ροη Ἱξ ος {ο βροαῖς δή 1ἱ, Ίνας {ο ἴἶιθπι 

ΒεδυΡ]ο 5 Δπ ΔΙΤΩΥ Ιδι Ῥαηπους. ---ΤμθΥ, ἠετοίοτο, ΡΓΟ- 
ΜΡ1έ6ᾷ αν πνοτᾶ Ρο. ναί βαδ/οοῦ---ἴτοπι ἐ1ί6 γίθυν οἵ 1119 χγ]ιο]ο 

6186, ΟΥ ΡΥΟΠΙἱ60Β, ΊΥο σοποΣ ΥΙ{Ἡ ἔλλοβο νο ῬγοίοΥ ροπι Το ὃν 
ος δη. ἈὈοβίάςβ επι 60Πι, Του. {5 τοπᾷστοά βοπιο 160 ἔἶπιομ ὮΥ 

ημοῃ. 

”. ΤΠϊ5 γοτβο ἵ6 ϱταπυπιαἑἰσα]]γ απᾷ Ιορίσα]]γ ἵπ αΡΡοΒΙΠΟΗ, 

Ίησουν τουτον, 4ΩΧηγο», Σωτήρα,---1/σουν Ἠπάου ιο τορίπιοη 

οἳ Ίγειφε», ΑΠᾶ τουτον «Λρχηγον Σωτηρα υπᾶου ἡιαί οἳ ὄψωσε, 
παπά ἵη πρροβϊέίοῃ πηϊ(Ἡ ήσουν, 35 Ίνο πιαςί τορανά 1. ο 

Όποι τοπάος Ἠ----' Τίς Ῥτίπες απ δαυΐοιν οὗ Ίιαν οχα]ισᾷ ἰο 
9 γέρ]έ ]απά ἰο ργαπέ το] ογπιαζίοπ” οἳ "ια θεπο[ί ο) το[ὂγηι- 

Εἰἶοπι ἰο σγασί, συξη ἴ]ιε γεπιϊσίοη, οἱ οἴπο,”).. Ἠοπιὶβδίο οἱ δἶήβ 
18 4ΨΑΥΒ, απᾶ Ίπ αἳ] 91508, απ αοὺ οἳ |Δουεγοἰσπί, οἳ ρατο 

Ευπσο. Ἡεποο 18 {5 πού, ἵα ΠΥ οἈδο, οχ πιετ]ἔο, Ῥαηβοᾶ Ἴροη ΠΠΥ 

ὑλουσΗ{, γο]ἤοι, νγοτᾷ, οἳ ἀθθά οἱ απγ βἰππου Ιπ {ο απίγετβο, 

ἄἴασθ απά πιθῇ αγὸ α5 Ἱποοπιραββ]α ας ]έριέ απἁ ἄπτίκποἙβ, 

35 ροοά απά ογΊ, 16 οἳ ϱγασθ, ἵν οππποέ ο οἩ ουοτῇς, οἱ ΑΠΥ 

πο], Τ ος πνοτ]κ6, οἨ οἱ απ7 πνοσῖς, ἰέ οππποῦ Ῥο οἱ ργασθ. 

Οεγπῖςο, ϱ1ηοθ απ πποτῖς 60489 {0 Το οΓ απΥ ἀἱῄοτοπσθ. Τ {Β 

3η 3ο οἳ ᾳἴασθ, απᾶ αἲ] ᾳταοο {5 βογοναίβἠ. ΤΠογο ἵ πο, που οπΏ 

λοτο Το, αΠΥ µτασο ἔλαί {8 πού αη ποΐ οἱ αἈβο]α{θ βονοτοἰρηἑγ. 

5ο {ιο ογαο]οΒ οί αοᾶ, απά ΕΒο Ε]ιο οτασ]θς οὔ ππση, οἱ οπ]ἱρ]ιίοποά 
απά οπ]Ε{γαίοά ΤοἈδοΠ, Ἠαγο π1ναγς ἀθοϊᾶοάα, Τίς γίοιν οἳ {ἶιο 

βαΏ]οσξ ἴς πο, αὖ ο Όαν ο τίρ]ιό τοβδοπ, ἱποοπιρα ί]ο ασ ἡέ1ι 

πια] πρ ον Ῥγοροιπάϊης ΓΗ{Η, νεροπίαπσο, Ῥαρίίεπι, οὗ. ΡΤΗΥΟΣ, 

36 τηοσης οὗ γεεοζυίπα Ῥαιάοαπ. Το Όοαρας οσηποῦ ἠλήπὶς εληί 

Όλο οχίοπά(πς οἳ Πἱ5 ατπα, ος Ἰηπά, ο τεσεῖνε αἶπιδ, απ μ]]αίος 

ἶνο παέατο οξ αἶπιε, οὗ οοπγογίς ο γεοεἰνίπα οἱ ἴλνοπι {Πίο ἃ 
πποτῖς οὗ πιοπ{. Ίο ΠΠΟΓΟ 613 6ΟΠΊΠΊΟΠ 6οΠβο, ἀπροθιγογίοᾶ ΡΥ 

{αἱεο γίοις, ἱπιπαίπο {θλδῦ ρατάση, Ῥαδοᾶ ος ΑΠΥ Ῥεπορίο οἱ 

{πΙΜΗ, τορεηίαπσο, ΡΓΑΥΕΥ, οὗ Ὀαρίίειι ὧο,ι απηἡ]]αίες ἐἶο 

παίντε, οἳ οπ{τοπο]ος Άροπ ο ολαγασίεν, οἳ ϱγασθ, ογεη 1 

ονοιγάθά υγ {1ο αὐδαγά Ῥτοῆκος οἱ /εε, δουὐετείρη, απᾶ 

δφεείαῖ; ποῦ οπο οἱ αγλίομ 19 {οαπά ἵπ Ποῖν Ίπ0, 

Ὦγ α βροσἰαὶ τείοτοποο {ο Αοΐς 11: 18: Ίωακο 1: Τ4: Λοιβ 

141 ὁ5 Ῥοια, 15: ὃς Ἡρῃ. ὃσ 10: 2 1πι, 2: 181 Ῥογ, ὃ 121 

ἆοι, σοἵπ, Υου., 6 ἨΥΠ. αρροαν ἐλαί διδωµαι ἶ ουσαβἰοπαΙἰΥ τορ- 

τοβοπίοά Ίπ 11ἱκο, ρα]. απά ὁ οΏτ, ὮΥ ἔ]ιο ἸΥουἆς ογαπὲ, Ὀδδίοιο, 

απά {ο σῖνε, ϱίυο αταὐλοιδίη, ὅ-ο. 
Ὢο Ὑγείίο απάοχείηπζς ρἰνῖτρ οὗ ᾳυαηΒίης τορθηύαποο, 1η ο 

Εοηςο οἱ ᾳἰγίης πιο οἨ Βραοο [ου {δ. 8 1ΠΔΥ,.ἱΠ 8οτης 98808, 

Ῥο οφ πἱγα]οπί {ο ρταπίΊπα 1έ, Ὀιὸ ἴο οοπΏηπο 10 το ἡἱς νίθνν 

που]ᾳ Εἐα]Η{γ, οὗ αππὶμ]αξο 16, 5 Ρορε]γ α ϱἰ/ι. 

Ἡ 6ο ρταπί τοροπίαησο,. Τ]1ἱ5 πᾶϊοπίο {ιο Ῥοπεβύ οἳ 
τοροπίαπσς----ἴ]ιο {ουρίτοποβε ος αἶπβ. Τιθρα]1γ τνο ἆο πού ριαπς 

{ο ἔῑιο Ιαγγ]οβς απά ἀἰβοῦσάἰεπί, απΥ Ῥεποβί {ο τερεπίαπσο. ἀοᾶ 

πιοτοϊ{α1ἰγ ρταπία ταρθηίαπσο, Ῥατάοπ απά αποοορίαποθ. Ποποθ 

Ρτοπιἱβ6ς {πο πιοβέ Ργοσίοιβ αἲο ππποχθά {ο δη απά τορεπί” 

Άπσο.. ἵπ Ἠοῦτοι αἰγίο, ἄοά ᾳινπίς τοροηίαποο {ο 159, Ὦγ 

βιππίῖπρ Ῥατᾶοπ απᾶ ποοορίαησο, ἐἩγουρ]ι ἐ]ιο Αποτίῆσο οἱ πο 

1οιά ᾖοεας, τοσαὶγοᾶ Όγ (01. 



36 ΑΟΤΡ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΒΡ. ΟΗΠΑΡ. Υ. 

Ι:ΙΝά ΙΑΜΗΘ) ΥΕΗΞΙΟΝ. 

95 Απά νθ αἴθ 18 νΙὔηθβεθβ 
οἱ ἐμαβο {Ἠ]ησθ; απά 5ο ἵς αἱβο 
ὑμο Ποἱγ ἀΠοβέ, νοια ἄοά Ἠαῦ]ι 
βἴνοη ὕο ἴλοπι ἐλαῦ οῦου 1ήπι, 

58 ΎΝιοπ {μου Ἱιοαν ἐ]ιαί, που 
Ὢήθἵς οιῦ {ο ἰ]ιο ισα, απἀ ἐοοις 
οοηβ6] {0 β]αΥ {μεπι. 

94. Τμεη βἰοοᾷ ἐμαιο 11 9η8 
Ἰη {πο οοιιποῖ], α Ῥλανϊδος, παιθᾶ 

(απια]ίε], α. ἀοοίον οἱ πο Ίωνν, 

παά ἵη τεραζαδίοη απποποσ α]Ι {ο 
Ῥοορ]θ, παπά οοπιπιαπᾶσᾷ {ο ριιῦ 
ιο αροβί]ος {οχὔ] α Ηζ]ο βραοο ; 

96 Απά βαιᾷ απῦο ἔπθπι, τ6θ 
ΠΊΘΏ οἱ 15461, ἴα]κο Ἰθσὰ {ο γοιχ- 
5ε]ναβ νγμαῦ Υο Ιπζθηᾶ {ο ἆο αβ 
{οσμή {1686 ἨΙ6η : 

96 Ἐν Ῥοίΐονε ἔ]ιεδο 476 1οβο 
Ἡρ Τπουάᾶας, Ὀουδίίτς ἨΗπςα] ζο 
Ὀ6 Βοπιθβροάγ; Το ποπι α Πππι- 
ρου οἳ πιθη, αροαῦ {οαν Ἰαπάτοᾶ, 
1οϊπεά {Ἠοιηδοίνοι: νο ννας 

απεεις τηχτ. 
3 . ΄ ΑΦ ϱ 

ἐσμεν αὐτοῦ μάρτυρες τῶν ῥημά- 
ΔΝ . Δ 

των τούτων, καὶ τὸ Πνεῦμα δε 
νο ἃ 3 ε Ν ον 

τὸ «Αγιον, ὃ ἔδωκεν ὃ Θεος τοῖς 
ω) 3 -. 

πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. ) 
Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρί- 

Ν 3 / 3 ο) 
οντο, καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν 

’ Δ ο 

αὐτούς. ἵν ἀναστὰς δέ τι ἐν τῷ 
ὃ /. ο) »/ Τι κ. 

συνεδρίῴ φαρισαῖος, ὀνόματι Ί α 
Δ / / 

µαλιηλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος 
δν ὸ . »./ λ 

παντὶ τῷ λαφ, ἐκέλευσεν ἔζω 
/ ΔΝ / . 

βραχύ τι τους ἀποστόλους ποιῆ- 
ας 9 Ν Ν 

σαι, ᾖὃ εἶπε τε πρὸς αὐτοὺς; 
Ἰμ ὃ Τι λῦ / 

νδρες Ισραηλῖται, προσέχετε 
« Αν 3 α 3 / 
ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τού- 

/ / 96 Ν 
τοις τί µέλλετε πράσσειν. "' προ 

Δ / - .ν / γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη 
- / ” . 

Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα έαυτον, 
ᾧ λλήθη ἀριθμὸς ἀνδρῶν ᾧ προσεκολλήθη ἀριθμὸς ἆνδρ 
ε ΔΝ / ὃ 9 / ὡσεὶ τετρακοσίων' Ὁς ἀνῃρέδθη, 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΡΕΗΡΘΙΟΝ. 

Βἶπβ. Απά νο αἲο Πὶς υπϊύ- 92 
Ώθββθς Οἱ οσο ἐλμίησθ: απιά 
ΒΟ 18 αἱδο λε «Ἠοὶγ ρὶῦ, 
Ὑνλοπι ἄοά μας μίνειι {ο ἴμοβο 
Ὁὦο οῦ6γ Εἱω. σΝουν λοβθ 
Πθαχίηρ, Ὑ6γὸ οχιθρογα{εᾖ, 
απά ΠΟΥ ννουὸ πακίης τρ 
θῖς πϊιά ἰο δἰαγ (πα. 
Ῥιΐῦ α οσα οἱἱ6, αγ]κίηςς η 
ἴμο βαπμούίαι, ἃ Ῥμαιςσοο, 

6αιπαοἱ ὉΥ. μαπιο, ἃ. {δασ]οΥ 

οἳ ανν, «Ιοσπογσοά. ΟΥ αἱ ύο 
Ῥαορίθ, οοπιπαπάρἁ ἴο Ῥαΐ 
ἴμο Αγροβί]ες οπΜ, {οΥ α Πδ]ο 
φ]]ο, απᾶά βαῖᾷ {ο ἰἨπδτη, 
«Ἰγασ]ίεΒ ἰα]κο θεος {ο ουι- 
βοἶνοι, ἵλαῦ Υοι νοχεοαίο 
Ἡπροη. Ίμοδθ 1ηθῃ. 1ΤοΥ Ὀο- 56 
{916 {Πο5οθ ἆαγφ ΤΠπειάας 49086, 
ἀθο]ατίης Πἰπιδε]{ {0 Ὦ6 ΑΟΠ16- 
Ροάγ, ἴο νγοπι α παπιροτ οί 
ΏιόΠ, αροαί {σαν Ἠαπάνος, εαἱ- 
ἰαοιοᾶ ΠεπιβείΙγος; Ίο Υγαβ 

ο. κά 

ο5 ”α 

56 

«ἄουναι µετανοια», Ἱ, Ο,----' ἴλλο ϱύηοο οἳ ἀἱδροβίέίοπ {ο οχογοῖσο 

12 Όοπραιο ὅτ 10: 18: 27, ζουπ 161 7, 8. Ππο]οίς Ώο 

Ὑοίίο, απἆ οἴἴους ρἶτο μίς ἀοούνίπαὶ γίοι οἳ 16, Ὕψπεπ ἴἶθ 

Τιογά ρχαπῦς Ποσ]έἩ οἳ ἹγοβΙΗ ὥσ,, ἆοθΒ Ἡο οηἱΥ ρταπό ο ὦἱδ- 
Φοδἱ(ζοπι ἴο ο ι1νο 19 Ἠο ρταπ/δ έῑιο Ῥ]οβείης αὖ οπσο; Ὀτή {6 

ΠΑΥ δο ἐλγουρὶ πεαηδ. Ῥαΐ {ο ἆιᾶας, Ίο ϱᾳγο πιο τοροπίαποο 

---μ]ιοιρ]ι ο ἀῑᾶ τεροπί, Ῥαΐ ἀοά ρατο πο ὑσπόβί ἰο λῖς τερεηί- 

Ὅουος ποῦ {λο ρΏχαδο, οὗ {οχππ]α, Ἱπά]οπίο, ἐλλαῦ Ίο 

Ῥοι- 
απσθ. 
Ενα ἔἶιεπη ἴλο ανα] οἨ Ῥοποβί οἱ 16 1---παπιθ]γ Ρατάοη. 

λαρς 1έ {5 ἑα{ος ἐο ΒΑΥ Ίο βἶνοβ Ὀοὴ. 

κ Καετο πνευμα δε το Ἁγιον.---4ε 18, ἵπ ὑπὶς σᾳβο, οχοροίἰοαὶ 

46 ἶ5 ονἰάοπί {οπι Ιἱ5 Ῥοβϊθοι Ῥοείπεαστ πνευμα απά «Άγιον, 

Ὠιο Βρϊτλξ, τίζ, ἴ]νε «Ἠοίή οπα τυ]ήο] ἀοἃ πό ᾳἶγοη {ο ἔλοπι 

Εἶαέ οῦ6Υ Ἠϊπα; ὁ (ποπίον), ολίο], εδωκεν (αοτἱδθ), ἄοά ρατο 

ἐο {λοςθ, σει)αρχονσιν αυτῳ. 48 ργοβουγος {1ο 1άΐοπη, 

γ Οἱ δε ακουσαντες, ποιυ ἴ]οδα Ἱδατίπρ/ διεπριοντο (Πί- 

οταΙ1γ), τὀετε δεῖπα δαιύη ἐλποιρὴ, ΣΜἱ5 οχρΓθβείοα, {π 0115 

Φαδοΐυς οτι, Ἱπάἰοίθά ποὺ Ὑπαῦ {μογ πγουο ἀοἶπῃ ποτ είπα, 

Ῥαΐ ἴἩο ἀεαί[]ι δίοιος ἴλο .Αροβίϊοδ πνοτο ἱπ[ίοίης οἩ ἔποπι 36 

ομβροςοις οἳ έλο ιό, 
Έβουλενοντο, απ Πιο τοετε πια]είηᾳ τρ ἐ]αν πιπᾶςσ. Τό 

500ΠΙ8 {ο Ἠθγο Ώθει ἴμο οἈ]εοῦ οἱ 9μί5 Ηἰδίοίαπ {ο οχΡΓοδ5 
πο Ὑγ]ιαῦ 118 ὧσπα, Όαί πν]αῦ ἵνα δοΐπςρ ἆοπο. Ἔλμοτο ΊΗ8 
Ἠνιιο]ι {έπιο οεορἰεᾶ Ὦγ «ιαπ ογοπίβ, απά τηποῦ σοπἑὑπι ή ἵπ 

αἲ] ἐῑιοίτ αθαῖτα. 1ο σοπὑπιιαίένε {οτοῬ οἳ {νο (σοοὶς ἱπορ. {8 

Ῥοσα {11 αχ Ηλ δ]οί {π ΕΠ] πασταᾖτο, αἱ] οἱ υλ]ο]ι 16 οπ{1τοΙγ 

1986 ἵπ {16 601. γε}. 

Ανελειν αυτουε, ἰο γιέ [ἶνεπι αδἰᾳς, Ἔϊο γθοῖς υπά Ἱόπρ]]θ]ι 
ατθ ᾳἱοπιαἑίοα]]γ {19 βάπιο Ποιο, 1π Ῥοῦ] νο ρηταβο 18 απάοτ- 

5ὺοοά Ίπ ἴλο ΒΟΠΒΟ οἳ {ο ᾖί, υπὸ ἐο ριέ ἴλοπι απἰζε 15 πιοτο 
Πέονα], απἀ ἐλοτοίοτο {ο νο ρτο[ογτο(. 

αμ] ρἶγος 1ο ροπιίπο πιαπίΏρ ΟΕ τµεσς. 

α Ανδρες Ισραηλιται---Ισγαε[ίίές, 18 πποτο {οτοῖθ]ο, α8 πε]! ϱ8 

ΠΟΙΟ ἵπ ος 1βαρο, {Πα 116. οἱ 1βγαε].---1116Υ βίπηά ἵπ πρρο- 

Β{ίοἩ. Τα 61ο] 603505 ἐο οοπιτιοἩ γΙο]άς {ο ἔ]ιο δροοϊα] απᾶ 

ποῦ {ο δρθοῖα] {ο {ο 6ΟΠΙΙΠΟΗ. Ἠθπεθ ποῦ 16, ΠΟΥ πιο οί 

]ογαεὶ, Ὀαῦ Ιογαε[ίεδ. 

«λ[οι οἳ 1βυαο! 3 ἵδ πιογο Πίοταὶ αυ 1βιπο]ίοθ; βο ἶΒ 

(1ηΘ4, Ὀτοίητοτ, απιά {41ος έλα ἡ Ὀτοίμτον απά Δπουβ 
8 πο ϱἶνο Ἡ, ΤΠἱ6 ἱ6 πιοαδυναὈ!ν α τημίέευ οἱ {πείο, απά αἶδο 

οἳ ϱεηπιατ.---ταπηπιβζἰσαΙΙΥ {16Υ μιά ἵπ αΏροβίζίοπ, απά 

ποῦ ἵπ τοβίπιοη. Μαη, {η ους γουηβοσίας, {5 πῳσοτροά ἵπ αἱ! 

πα λοπα]Μ1ο8; Ῥούδμβο ὙΠρ]πίαπς 41ο Ίιέτ οί Ραγρἰπία, πιει 

οἱ 16πο] αἴο αἶδο 1ΑΥαο]ἱέ98. Ῥοΐπο ἵπ οπο σα5ο 1π {116 οηἱρἰπα], 
πο αλου]ά, α5 {ως αξ Ιάΐοπι ρογπα/{ς, Ρ]ασθ παπα ἵπ οπο σΏ5θ Ἡι 

ος γοιβίοη, Ῥπέ έλο ἐἰί]ο Τεγμο]ίέος ἵ5 ορ ιαἱ {ο τιν οἱ 1βγαρ], 

Ἁπά πποτο {π Ώαγπιοῦγ πΙ(Ἡ ἐῑνο αρἰν]6 απά {εοίης οί {19 ο. λ{οῦ, 

οβροσίαΙΙγ πλαν απἰπιαἑοά, 
υ΄ Πρασσειν επι, ἰο οπεομίο τοπ] Ίποιο ΓαπηϊατΙΥ απᾶ 

Π{ογα]1γ οχρχοββοά Ὁ} ἰο ὧο ροη ἴἶοπ. ἍὍπι ἴο ὧο ο[[οίαζζψι 
ἵη Ἱερα] αδαρο, 6 ο οτεσιία. 

ο Ῥπέ 1 προσκλίνω Ὄο Ῥτοίοτιοῦ, 38 ἴλο Ίχπο τολάίης, οἳ 

πλίσα, {ο πιο, {1ο ον]άοπσο 15 πού Βης/[αοίοςΥ; πετ 1ἱ πγου]ά 

ἱπᾶϊσαίο οΏΙγ αΏ ὑποϊπαίίοη ἰο Ἠἶπα ταῦμου {παν 4η παμεδίοι. 

μοτο Ὀοῖηπςρ ποἰλίπρ οἳ τοαὶ οΟΠ56(ΊΈποο ἰπ Ίο πιαίίος, ἵπ 
οἰέλον νο; οἱ 16, ττο Ώἵθ ἀἱδροβοά {ο 16άΥο {6 σιὸ {ιάϊῑος. 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΗΞ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

Β]αΐἩπς απᾶ οἳ], 86 ΤΙΔΗΥ 38 ΟΡ6Υ- 

οἆ Ἠϊπα, πουο βοαἰ(θγοᾶ, οπᾶ 
Ρχομοσ]ιό 6ο ποαρ]ύ. 

97 Α{ίου ἐ]] 1π8η 19086 πρ σα-[ὸ 
ἆας οἱ ἀα1199, {π ἴμθ ἆαγβ οἱ ἐῑιο 

ἰαχίηρ, απᾶ ἆνονν ΑΥΑΥ Ἰηο] 
Ῥθορ]ο αἱνει Πήπι: 19 45ο ρετ]ς]- 
ο; απά αἱ], εὔη 8 ΤΙΒΠΥ ἂς 

ορογαά Πΐπι, ιο ἀἱερειβεᾶ, 
36 Απά που 1 8αγ πηΐο γοι, 

Ἠοίγαϊπ {τοιι ἔ]οβδο πιοῃ, απά 1εύῦ 

{μθπι 8Ίοπο: {ου 16 8 οουηδεἰ 
οἱ ελ] πυοι]ς Ὃο οἱ πιθῦ, 1 ππ]] 

οοπ1θ ἴο ποαρ]ύ: 
99 Ῥυαΐ Ἡ 165 Ῥο οἳ ο, τα 

οαπποῦ ογοτ( χουν 160; Ἰοδῦ Παρ]γ 
γο ο {ουπάἆ 6υεη {ο Βολύ ασα]ηθή 
αοἆ, 

40 Απά {ο Ιάπι {μ6γ αρτεθά: 
απᾶ ν]επ Π6Υ Ἰ8ά οα]]εά {ια 
ἀροβδί]εθ, απά Ῥδσΐου {οι λογ 
οοπηιηαπιάθᾶ ὑ]λαῦ {116Υ εἰιοα]ά τοῦ 
Βραα]ς Ίπ πο ηαΠ1θ οἱ ὁφθ8υ8, απᾶ 

Ἰοῦ ὕπειη Ρο. 
41 Απᾶ ΊΙιεγ ἀεραγίεᾶ βίου 

ἴπο ργθδεηοθ οἱ ἴῃο οοαποΊ], Τ6- 
οϊοῖης ἴιαί 016) Ίνοιο οοιιπύοᾷ 
γοχμγ ἴο βαβον βαπιθ {ου Ἠΐ8 
ὨΒΙηθ. 

49 Απά ἆαῑ]γ Ίη ᾖλο ἵειπρ]ο, 
Όπᾶ 1η 6ΥΘ6ΙΥ Ἰοῦβο, {μθύ οοᾶδοά 
ποῦ {ο ἴθασι οπά Ῥίθᾶομ 1688 
οὐςύ. 

απαπΙς Ττοκτ. 

Ν / ο 3 / 5. 
καὶ πάντες σοι ἐπείθοντω αὐτῷ, 

/ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐ- 
ἑἉ « 

δέν. μετὰ τοῦτον ἀνέστη 
/ ο 3 ο) « / 

Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς ἡμέ- 
- . / 

ραις τῆς ἀπογραφῆς, καὶ ἀπέ- 
Ν - 

στησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ" 
α / ’ 

κἀκεῖνος ἀπώλετο, Καὶ πάντες 
τά / ».. / 
ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσ- 

Δ ων / 
θησαν.  ὃδ καὶ τὰ νῦν λέγω 

- / Ν Αν ιά 

ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθράώ- 
μαμά / 

πων, τούτων, καὶ ἐάσατε αὐτούς" 
4 Ελ 5 5 ελ / ε Δ 
ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ 

[ο ΔΑ ν ” - 
αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυ- 

/ 9 5 -” 3 

θήσεται' "' εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, 
2 / . » ὰ / 

οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτο, µή- 
/ « ω 

ποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. 
Ν α ο 

10 ᾿Ππείσθησαν δὲ αὐτῷ. καὶ 
/ Ν { 

προσκαλεσάµενοι τοὺς ἀποστό- 
/ / ΔΝ 

λους, δείραντες παρήγγειλαν μή 
- }ν ο 3 / ο ..) 

λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὄνοματι τοῦ 1η- 
- υπ -- υ / 41 ῃ 

σοῦ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς. '' Οἱ 
Ν 5 3 / / 

μεν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες 
Δ ’ ο / 

ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, 
4 ο ΔΝ - / - 
ὅτι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κα- 

9 . 
τηξιώθησαν᾿ ἀτιμασθῆναι" 3 πᾶ- 

σάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ 
κατ’ οἶκον οὐκ ἐταύοντο διδάσκον- 

Ν . / ᾽ - 
τες καὶ εὐαγγελιζόμενοι ᾿]ησοῦν 

χ / 

τον «Χριστον. 

πΕΥΙΡΕΡὉΟ ΥΕΗΕΒΡΙΟΝ. 

Β]αΐπ; απᾶ αἲἰ, 48 ΠΙΔΠΥ 88 

ορογεά Πϊπα, νετο βοθἰζειθᾶ 
απᾶ ῬγουρΏύ {ο ποϊμίηρ, 

Αίῑοι {Πΐ5 πιπη, δ αάαςβ ἴ]ο 

6α]θαπ τοξο αρ, ἵπ πο ἄαγε 
οἱ {ιο εοπνοἰ]πιοαέ, απά ἄνουν 

αἵαΥ διήΠοϊοπῦ Ῥθορ]ο α[ζετ 
Πίπι: απᾶ Ἠο αὐζει]γ ἀεξίνογαᾶ 
Ἠϊπηδε]ϐ; απᾶ αἲ], 5 ΠΙΠΥ 
88 Ί6το ορεάϊοπὂ {ο ΠΠ, 
ν6ἵθ ἀἱβροιβεά. Απᾶ που 1 
βαΥ ἴο 7ου, «μάνα οπη 
{]19βο τση απᾶ 16ὐ {πια 41οηΏς ; 

{ου ἵ 1πὶ Ῥαχροβθ, οἳ Όλῖβ 
υπου]ς ϱο οἱ πια, 16 νγ]] ο ἆο- 

βχογεᾶ; 1 11ρε οἱ ἀοἆ,γοι 
86 ποῦ /αρ]θ {ο ἀθβίχογ 16, απά 
ἐ]θεί, Ῥει]αρβ, γοι Ῥο {ουπᾶ 

ο βσΏί ασαϊηςῦ ἄοά. Απά ἴΠεγ 
Ὢγθιθ Ῥοχειπᾶεά Ὦγ Πίτα; απἆ 
Πανίηςρ οα]]εά {πο Αροεί]ες, 
απᾶ "εοοιτρεᾷ Ί]λθπι, 0]ιδΥ 
οοπιππαπάεά παῦ αυ εποα]ά 
ποῦ βρθεο]ς “αροι ἴπο π8Ίηθ οϐ 
16815, απιά τοἱοαςθά 0]σοιῃ. Φο 
ἴπεγ ἀερατζεά 11οπ1 6 ϱτο- 
8ποο οἱ πο σουποϊ!, το]ο]οίης 
{λαῦ {Π6Υγ ν6το εβίεειιεᾶ Υ’ΟΙ- 
ἴμΥ ἴο Ῥο ἀϊδμοπογεά {οι ! Π8 
ὨΒΠΙΟ. 
ο8ᾶδθ {θαομίης 6Υ6ΙΥ7 ἆαγ, ἵπ 
ὧπο {οπιρ]θ, απά 1π 6ΥΘΙΥ λοπβο, 
απ ρχοο]αιαήηρ ὦθ6βας ἴμο 
Ομεί. 

Απά ἴπον ἆἀἱά πο : 

[ο ἵ 

4] 

4 σαᾶᾳ5 ο (91]θΑη γοβο Ἡῃ Ἰπ {ἐἶῑο ἆαγε οἱ {ἶιο οπτοϊ]- 

1 Ο]π]ς Οἰλαῦ οἵανον 5Ἱλου]ά Ὦο {αἰζοτ Ίπ 1{5 ΠΟΠΕ, λαο» εκανον. 
Ίνω, ἵο Ίοοξοπ ἄοτνη. 
ος Τί υν]] οοπιο {ο ποὐήηρ,ὸ 16 έοο ἴπν {γοπα ἴἶθ ρηββίτε 

Τε 15 

ἁ τί ν ο ἀἱββοϊγοά ου ἀοείτογος ; 7 

Ριπι]ῖγο 8οΏ8ο; δι[οίεπί, οἱ 6οΙΡΗ, Άαοε στολλοι, 18 ΠΙΔΏΥ 

Ροορίο. Το ἀτθιν ΦΑΥ ςα]οἷοπέ ροορίο α[ίο Πήπι---κακειμος, 
Ὁσ σγασἰδ, ΟΕ και εκεινο, Ἀπᾶ Ἡο απωλετο, πογ. τηὶᾶ. αἱἐετῖη 

ἀεσίγογγεά Ἰπηδε], Ἐπά αἱ], 45 ΠΙΏΥ ας Ῥουςιαάσά {λοπιεο]γας 

ο Ἠΐπι επειθοντο (π0Υ. πι]ᾶ,) αυτῳ (ζαί.) Ἱνογο ἀἱδρογαοᾶ, ἰ5 

Ἀθυς ἵπ {πο Ρα88ΊΥθ {οτπι ΟΓ διεσκορ. Ἰ ὈλΏϊπὶς ελο τηίἆ, απά 
Ρᾳ58. {οτπας ιδόά Ὦγ 018 Πήβθον]αα ελου]ά Ὦο ργοβογνοᾶ. 

5 Ο1ποἵς Ίπτο 18, "ΤΠ {1ο ἆπσα οἳ {πο τορῖςιταιίοπἸ---ανίης 
ταίθτοποο {9 επο Ίουγίπρ οἱ {16 {πχ, εν ταις ηµεραις απογραφής, 
Ῥοοίλιτογᾶ, αἰκοβο]ᾶ, Ἡποἷοίί, Ῥοππ. 

5ο Ἵγρο ῥγοβπιο {1ο ἁπα] τα τ. 3δ τε[οτΕ {ο έἶιοβο ἐγνο ἀἰτοσβοπβ 

--Κο[αἶπ Γγοπο ἔΊνεδε πιεπ. «εί ἴλιοπι αἴοποι ο/η ΑΙ {ο 5Τ αγ 

ἔἼσθαο νο ἐλλίπρα {ο γοι Ἅ----ἒ πηἰθ]λάσανς ἔτοπα ἐἴνοξο ηδη) απιά 

ἡ]οῦ {ποσα αἶοπο.». Ἰαλαλυθησεται, [αὔ1το 1Πᾷ, Ρ888. οἱ κατα- 

Γουπι, απά υνλέμαὶ α Πέί]ο {οο βίτοῦρ η 108 βἰρπίβσαίίοι. 

χοπᾶονοᾶ «εείγοι απᾶ ἀἱδδοίυε ἵπ ἴμθ οοπι, το. Ὀαό ἵπ μἱ8 
Ῥασο οπὶγ ἵ' οοπιθ {ο πουιρΏίὸὸ 

{ Ου δυνασῦε καταλυσαι, οι 4ἴο ποῦ αδβίο {ο ἀοδίγογ 1. 

ΤΗϊ6 οπαΡ]οΒ ας {ο τοδίπ πο ΙπβηΙεγο {οτι Οἱ κπαταλνω. 

6 Το ἱγαπεροβῖίοιπ οἳ “]αδύ Ῥετμαρβ» ἰβ βαποβοπθᾶ ὮΥ 

Ῥο Ἰγοῦίο απᾶ οἴλοτς. Τὲ 18, ποπθγοτ, α τηα{{ου οἱ {α5ΐς, 

ᾱ Τή(θτα]1γ, 'Πανίπρ 5οοιγρθά {ἔῑαπιι Ἐριίνα]οπί ἵπ ος 
Ώπρ]ϊς] άΐοπι, ἓο ' Λας εεουτρεὰ ἔλοπαρὸ νπ]οη 16 πποῦο αβαα]. 
«ερω, οχοοτίο,. 

ἔ Αυτου ἶ6 τοριᾶἰαέθά {τοπι ἴλο ἐοχί Ὦγ ἐπο Ὀοεέ Μαπι- 
βοηήρίδ. ΑΡ. Βοᾶ. μαι Ἐτ 

1. Ύμο ἀῆογρποὸ Ῥούποεη γγοασλίπρ ππᾶ ἰΕποβίήρ «6βΙΒ 
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ΟΗΑΡ., ΥΙ. 6ΗΑΡ. νΙ. ΟΗΑΡ. ΥΙ. 

ΑΝΡ ἵπ ἴἨοβθ 4.8, πΠοι Ποι ΠΛ δὲ ταῖς 
ΠΗΠΙΡΟΥ οῇϐ πο ἀῑκοίρ]ες ννης 
ππα]Ηρ]θά, ἴΠθγο 41986 α πηά- 
πηυτ]ης οὗ ιο γθοῖαης ασαἰηςί 
ιο ἨοθΏοταενδ, Ώδοσαδο ὑμοαῖν υπ]- 

ἆον/ς πγουθ περ]εοζεᾶ ἵπ ἴῑιε ἀπ] 
χηΠΙδ(γ8{1οἨ. 

9 πει ἴθ ἔνε]γο οα]]εᾶ ἴἶια 
2 

/ - Α 3 / 

πληθυνόντων τῶν μαθητών, ἐγέ- 
Ν Αα 

νετο γογγυσμὸς τῶν Ἕλληνι- 
-ν Ν Ν ε πι / 4 

στὠῶν προς τους Πβραίους, ὃτι 
παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ 
τῇ καθηµερινῃ αἱ χῆραι αὐτῶν. 

προσκαλεσάµενοι δὲ οἱ δώδεκα 

Νου, 1π ἐλοδθ ἄαγς, 16 1 

πυπηρον οἱ ἴμο ἀῑδοίρ]ος Ῥε- 
Ίπς ιπα]Ηρ]οᾶ, α παν ας 
οἱ μο "Ἠε]]οι]κί8 ασαἰηδέ ὑλο 
τἩοργθυνα οσσιτγεᾶ, βδσδιιξθ 

Ὠιοῖν οἵγη. νγ]ᾶουΥΒ νεο «περ- 
]εοῦοά 1π ἐπο ἀλῖ]γ ρηϊπ]κίτα- 
ἄοη. Τῃαπ ἴε Τν/ε]νο, Ἱαγίης 

Ν 

ἡμέραις ταῦταις 

ΟΠ1εί, 18 γουψ ἀῑδήποί]γ δρεοϊβεᾶ Ίπ ἐΠὶ5 Ῥαδεαρο---Τέ, ἵη {ποῦ, 

Ῥογνπάςς ἴ]ο πατγαίἶγος οἱ ἐῑο ρτοραφαίοη οἳ Ομη]κΙἠσπ{γ. 

Το κηρυξ 18 Ῥαΐ α Ἱογα]ά, απά ΐδ σγου]ς {5 {ο Πεγα]ά, το αἩ- 

ποιπςσ6, ρτοσἱαῦ, οἳ Ῥιθ8σ]ι: Ῥιϐ ιο διδασκαλος, {τοπ διδασρω, 

ίθαε]ε. Ἠο αἰπιρὶγ πἀἆάγοββορ 11ο μπετοίαπάϊΐπς ἀῑδαοιἰσαΙ]γ. 

Πο τηαγ οχρ]αίη, ος οχρουπ{, οἳ {πθευρτοῦ ο ἀοοί]πο, ο 6Υ6Π 

α Ίαοί οἨ απ ονεπί. Βαΐέ Ἡοτο Ἠΐβ γνοτῖς 688805, Ῥπέ έ]ο 

Ρή6ΆςἩου Ρχουἱαίπι α ΡΟΙΡΟΗ, ΟΥ {ποἱς, οἵ 6Υοπίς, οἱ ρα)]ΐο ἵπη- 

Ῥοσίδησο, αμ ηιᾶΥ Ἠοτα]ά Ἠΐ6 αἀγοπέ, απᾷ αΏποππςο Ἠΐ5 πβρίοη. 

ΤΗ6 Αροβίοϊίο ρτοπολίηρ Παά 6εβις {ου 1ΐἱς παβ]θοί, απᾶ {ῑιο 

Αροβίο]ίο ἐθασλίηρ πά Οµήδέ {ος 1ΐ5 πα ο]οοί. 1ου ργοπο]ιοᾶ 

ἆοβα5 α5 ἐλο ΟΙπίβί, απᾶ ἴογ ἑαιρ]ῖ Ο]τίςύ αξ ἔλλο πιοδί ργαπᾶ 

απά Ὀ]νίπο ο[Ποία] ἵη {πο Ἰπίγογςο, 

κ «ἄε ΙΒ Ἠοτθ πιθΓαΙΥ οοππααγο απᾶ οοπηοοίΊγο, ποῖ το- 

βαπρΗτο που πἠνοιυβαίνο, ίππο απᾶ, οἳ ποιυ πιΔΥ, ἵπ θΠίς 

Ροβί{ίοἩ, τορτοδοπύ 155 {11 {οτοο. «Ίοιυ, ἵπ ἴπο Ῥορίηπίης οἳ α 

Ραγαρταρῃ, 16 ροπουα11γ Ρρτο(ογγθᾶ, Ὀ{, ὝὝποτο η πωπίο οΟΠποΟ- 

{οι ἵδ Ιπάἰομέσᾶ, σπᾶ, {ου ἴπο πιοξῦ Ῥαγί, 16 {ο Όο Ργο[οτνοά. 

Βιο] 18 {19 95ο Ῥο[οσο ας, ἵὰ οπο ροῖπί οἱ γίοι, Ὀαέ ἵῃ απ- 

οὗλνετ 16 πιΥ Ῥο τοσανᾶθᾶ 38 {1ο οροπίηᾳ ο{ α πονν 5σοθπο, πού 

ἰορίσοαϊ{η τε]αἰοᾶ {9 {ο [λοίς βἰαίθᾶ ἵπ {1ο ρτεσοίης παγγαίίγο, 

απά, ἐλουείονα, πο ΡΓείοΓ ποιῦ. 

 Πληδυνοντων. Πληθυνω, {σαπᾷ πποῖνο ππος η Ν. Ἠ., 18, 

πν1{11 οπο οκοορίίοη, αἱναγς ἐγπης]αίοἡ Ὦγ ἴ]ο Ἱνονά ιδέρίη, 

386 Ίποτο οχρτιοβείτο οἱ 1ί5 Ἱπιρογί ἔἶαη ο Ἰπονά {πογοαδο. 

ἨΦΙΙΗ οπ]γ ἔννο οχοορ[οΏΒ, πληθος οσοιτήπρ ἐΠίγίγ-νο 4 πποβ 

1Π οῦ σοἵη. Υογ. 16 τοπάοισοᾶ ην 1ἱιιάσο. «Απά ν]ας 16 {ο [πο 

Ἡεγο 3 Τπ η {θνν ἆλγβ 11ο ἀῑδοίρίος Πιονεπδοά {1οπι 190 {ο 3190, 

1π ο {οσ ἆδγβ πιους, {ο 6000, Λος 4: 4, απᾶ 21 : 20. Ἔλογο 

ποτο «πππΏΥ ή/γίαᾶς οἳ ἴπε ὧθινε 3 ἐ]λα! Ὀοἡογοᾶ. 

” Νοὲ τοσίς, Ἓλληνες,---Ηε]]οπίςί. Το ή ἄποοὶς ἆσπβ 
αραἰπβί ἴπο Ἠοργοιν ἆθυς. 

”.11ρος τουε Ἔβραιους, αραϊποί ἴ]ο Ἡοῦτοινς, ἨΓΗί]ο προς 
οσοι! βοπιθ Τ60 Μπιος ἵπ {1ο Μ. Ὦ, παπά 18 σοπΙἹΠΟΠΙΥ τοη- 

ἄετεᾶ ο, απᾶ επίο, 16 16 οοσαεἰοπα]]γ, ποσρββαπ]γ τοπᾶσγοά 

αθαϊποί, 38 ΟΙ] 45 αΠποπρ, Ὁοσφβο ἵπ αρροπτίηᾳ ἵπ οοτίαίη 

βἰ(1άες, απᾶ Ἡι οεγἰΐη οΓἱβος, οἨ Ῥίασθς, Ίο 8ρροατ }0Υ, οἙ 

απαἰποί οθτίκίη ΡΙΓΡΟΒΟΡ; ΡΟΙΡΟΠΑ, ο) απάογη]άηρρ. «δεις 

0π0Φ ΒΡοἷθ α ραγΑΡ]ο---σερος του γεωργουε---ἶπ τοίδτοΏσο {0 

οογαῖπ Ἱαθραπάπηση, απᾶ 1ο {]οῖν Ῥτορου τεργοβοπ{α{ίνθΒ, Όιξ 

ἵπ πηοδέ πρ]{ς] γοτβίονς 18 16 τοπάφτοᾶ “ αραϊποί ἐλοπι. Βεθ 
3ο Αοΐς 0:11: 9 τ ὃς Ματίς 12:12. Το βροίκο α ῬραναὈ]ο 

ά αραἶἰπδί {λοτα) οοσα. Υος,, Υοῦ ἵνο βροκὀ 16 {ο ἑοπι, “Όαδα 
1γ {οοί αθαἰπσέα βίοπθ/ προς λιδο», Ὀωμ]κο 4: 11. ὁ ΜΠασπιατεᾶ 
αφαἴποί 1ὶ5 ἀϊβοίρίεβ,” Τμι]ο 6: 50. ἡζἱοἷς αραἰποί ἴῑνο ροπάβ,} 

προς κεντρα, Αοΐς 9:16. 

ϱ Ὅτι παρεθεωρουντο. Ἠ{ενα]]γ, ζοο]νεά αἱ πθἰ-πποο, ἱταρ]ίος- 

1 πλ βοππο ἄοριθρ ος πορ]σοῦ. ἨΝ1άοΙΥΒ 1νους πού απίγογβαΙ1γ 

πορ]οοίοᾶ, Ῥαΐξ αυτω», οἳ 'λοπηδο]νεβ, 1. 6, ἐΠοίχ οἵνη γΥ]άονβ, 
Παραῦθεωρουντο, Ἀδοᾶ το Ὀο “ορ τερατάσᾶ, Τμίς γίοιν 18 

Ἰπήπηπίοά {πι ιο ταᾶἷσα] σοποορίΊοπ ο {ιο γουῦ παραθεωρεω--- 

ἁεο ]οοἷς αἲ 1πήηπρβ εἰάο Ὦγ εἰάςρ)) Ίθπσο οοιηρατα(ἰγείγ {ο 

τοραγ{ 1ο5ς. Θσο Χοηῃ. Ἀ]οπιογαδί]α 4, δΤ. Ῥοιῃ. 1414, 22, Ὠἱο- 
ἄογας Ρίο, Φοοῦ, ὅ0, Ρ. 218. Τα ο Ν. Ἡ, 8 18 απ απαξ 

ᾖεγομενο». 

» 1ν τῃ διακονια. Βοπιο Ῥτοίευ αώπιπίσίταίίοηυ ἵτπ μὶ5 

Ῥίπσο. «πίσίγαίίοι, Ὠοᾶά., Ἐγπάα!: Οὔηπιας, η θωῖοι ; 

Ὦμοπιρεβοῦ, παπθίτα οι ος απιπίθέταίῖοηῃ. «ιακονιᾳ ἄο- 

ποίθδ α]ἱ γο]απίατυ ταἰηήδίχαΡίοΏς, {νοπι ἐ]ο Ἠαπιρ]εδύ {ο {πε 

ηχος ααριδί, οι μας οὗ α ομτο] ἄοαοοηῃ {ο ἐπ οὗ απ 

αροεί]ο, ογοπ {ο ἴλμαῦ οἳ ἴἶο Ιμοτά απεεας Οτςί. Ῥοπιαπ 

πιβρἰβίγα{οΒ, νο ΔΡοβί]ο8, απά {πο Τωοτά 1ήπιδεὶί αγς, 1π {πο 

Ν. Ἰν τεριοξοπίοᾶ Ἱπάον ἴἨο γνοτᾶ διακονοι, Ὁ πὐπὶδίεγς οὗ 

6ο Βἰδίου Ῥ]ωβο γναβ α διακονος, ὃ ἀθΔΟΟΠΕΒΒ (οοπι, βϱΠ.), 
ος βειγαηί οἳ το Οτο οἱ Οοπομίοα, Ῥοπι. 1011. γ (ιο 

βαπιθ αΡροβί]ο απἁ ἴπ {ο 6απιο ορίφ[]ο ο. 16 : 8, ζορας Οληίςε 

16 οπ]]οᾷ α διακονοςθ, αν ἆθασοη οἱ "πηἰκίο οἳ ἴλιο οἴτοιπι- 
οἰβίοπι” 

Ίγο Ἠλγο οΓ πηϊηϊδέοτς οἱ βἐαΐθ, ΟΓ4ΊΠΑΥΥ απ εκἰταοτά(πατγ. 

Βο Ἠπθ ἀοά, Ἀθ πιαάο Ἠ]6 Θοη, Ἠΐ5δ απησοῖδ, Ἠὶ5 Ῥτορβοίς, 

ΡΙἱ68ί5, απᾶ πρβ; Ηΐ5 διακονοε, Ἠΐ5 ἄοποσπδ ἴπ νο ἄταπια οί 

Οτοαίίοπ, Ῥγογίάσπςσθ, πιοτα] ρογοτππιθηί, απᾶ τοάσπωρίῖοημ. 

Ττ 16 οἳ Ἐοπιο, απᾶ Ἰθυ ἀθβορπάσπίς, πηᾶ οβρθοία]]γ οἱ ἐπ 

ἄτοσ]κς, απά πού οἳ ᾖοβις ΟἨΓὶβ, {ο παπιο οπο οἶαβς οἳ οσο]οβί- 
ηδΕίο5 «εασσῃαι ἴο {ο οχο]αβίοη οἱ αἲ] οἴ]ιοιβ. Τό β]ιου]ά αἶδο 

Ῥο ποἰοᾷ οἳ διακονος απᾶ δουλος, ἴ]ιδῦ διακονιᾳ απᾶά δουλειαε 

3ΤΟ ΠΕΥΟΥ σοηγοετἠὈ]ο πι, ΤΠο ΒΑπΙΕ Ρ6ΙΡΟΠ ΤΠΒΥ, Ιπάθεᾶ, 

Ὁο α δουλορ απᾶ 3 διάκονος, Ῥι0 ἴ]ιο το]αίίοπ, οἳ αὐμήξιιάο, ἵ5 πο 

ΠπογςὮγ οἶιαηροᾶ. 

3 
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Ίπνα ΙΑΜΕΞ) ΝΠΗΡΙΟΝ. 

υπ] πάς οἱ ἴο ἀῑποῖρ]ος απίο 
{λωπ, απᾶ εαἱᾶ, Π0 18 ποῦ 18βδοΠ 

ὑμαί ννο αἰοι]ᾷ Ίοανο 1ο νγογά 
ο{ ἀοᾶ, απᾶ 5οινο {λρ]θς. 

ὃ ὙΓποιθίοιθ, Ὀτδίμνεῃ, Ἰοοῖς 

γὸ ου 4Ππ1οης γοι 6ενθη 1ηθΘΠ οί 
ποποβέ ταροτῦ, {α]] οἱ ο Ἠοίγ 
ἀΠοδί απᾶἆ υἱβάοπι, ποπ 16 

ΠΙΔΥ αρροϊπί ονοί Οἱ Ραεἱηεβδ. 
4 Ῥιΐ ννο υνΠ]. ρἱνο ουχβο]νθΒ 

σοπδίηαα]]γ {ο ρταγαν, απά ἴο {6 
ΠηΙκΥ οἱ 1ο ννοχά. 

6 Αιά {ἴἶο καγ]πςσ ρ]θαβθᾶ {μα 
νλμο]ο πω] ξαάθ: απάἆ 6ου οἶιοδο 
Φίεριεη, α παπα ΤΗ]. οἱ Τ161 απά 

οἱ {ο Ἠοίγ (οδί, απᾶ ΡΗΙΠρ, 

απά Ῥτουμοτας, ἃπά ΝΙοπποῦ, απά 

ήπιο, απά Έανπιοπας, απά ἄΝἱ- 

οοἶας 4. ργοβδ]γ{θ ο Αηΐίοσϊι, 
6 Ὑποιι μου δεύ Ρείοτο λε 

αροδύ]ος: απά ήθη {ΠεΥ αά 
Ριαγεᾶ, ἴπεγ Ἰαἱά 1οῦ Παπάς οἩ 
ἔπεη], 

᾿Αντιοχέα, 

6πΕΕΙς τΕχτ. 

τὸ πλῆθος τῶν μαθητών, εἶπον, 

Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, κατα- 
λείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 
διακονεῖν τραπέζαιο. ἐπισκέ- 

ψασθε οὖν, ἀδελφοὶ, ἄνδρας ἐξ 
ὑμῶν μαρτυρουµένους ἑπτὰ, πλή- 
ρεις Πνεύματος Αγίου καὶ σο- 
φίας, οὓς καταστήσοµεν ἐπὶ τῆς 

χρείαν ταύτης" ἡμεῖς δὲ τῇ 
προσευχῇ καὶ τῇ, διακυνίᾳ τοῦ 
λόγου προσκαρτερήσοµε». ὁ Καὶ 
ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς 
τοῦ πλήθους καὶ ἐξελέξαντο 
Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως 
καὶ Πνεύματος Αγίου, καὶ «Φί- 

λιππον, καὶ 'Πρόχορον καὶ «Νι- 
κάνορα, καὶ Τίμωνα καὶ Ίζαρμε- 
νᾶν, καὶ ικόλαον προσήλυτον 

ὃ οὓς ἔστησαν ἐνώ- 
πιον τῶν ἀποστόλων": καὶ προσ- 
ευξάµενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς 

ΠΠΝΙΡΠΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

αρα]]θᾷ ιο ππι]Η{αᾶο οἳ {1θ 
ἀἱβοίρ]εδ {ο Ίἶοπι, δαῖᾶ: '"Ἠ6- 
Ἠπαπθ]ίπρ 1ο νογᾶ οἳ αοά {ο 
8ο1Υ0 {αμ]ος ἵ5 πού Ῥ]εαξῖπς {ο 
π8. ]ογείοτο, Ὀτοίμτοι, ]οοῖς ἅ 

ού απιοπα οι 5ΘΥ6Π Πιθη οξ 
αὐίοείοά ομανασίου, {11 οἳ ιο 

Ἠο]γ ΘρίνΙ απά οἱ γἱδάοπι, 
Ἠοπι πγο πΙαΥ αρροἰηέ οΥο» {118 
ρηδίποςς; Ὀ{ νο 11] σἶνο οἳί- 4 
βοἱνος ΨΊοΙΥ {ο ΡΥαγοΥ, απᾶ {ο 

Ώιο παϊπ]θίτγ οἱ ἴ]ιο πγονᾶ. Απᾶ ὅ 
Όιο ΒροοοΗ Ψα5 ρ]θαξίηρ {π ἴιο 
πη]πά. οἳ αἱ {ο Ῥοορίθ; απᾶ 
Ώιογ ο1οβο Βί6ΡΙΕΗ, α ππαπ {111 
ο {161 απᾶ οἳ ιο Ἠο]γ «Βρίτϊξ, 
οπᾶ ΡΙΗΗΡ, απά Ῥτοσλμογας, απᾶ 
Νίσρπονυ, απ Τήπιοῃ, απᾶ Ῥατ- 

πηθηας, απά ΝΙο]ο]αξ, α ϱΓ086- 

1ψιο οὗ Απίϊοσμ: ἨΊΟΠΙ Του 
Ργοβοπίοά Ῥοίονο ἔ]ο Αροδί]ος;: 
απ, "ρναγίπρ, ἔμ6υ ""]αῖά ἐ]λαῖν 

α Προσκαλεσαμενοι (186 που. Ῥατύ, πιά. ο προσκαλεομαε, 

πάγοσο), Ἠαγίης ορ]]οᾷ. 

. Τοχί-- Πε ὑπφιϊθ]ωίπις ἰλιο τυοτᾶ οἳ 6οἆ ἰο 86ο ἰαδ]έο {8 

πο Ρἰεαδίπρ ἰο 8, ἵ ἵπ Βη]οῦ οοπ/[ογπαῦγ {ο ἐἶνο αγοοὶς ουΠ- 

ΒίΙοίίοπ. οἳ ἐλο {θχέ 45 1ο Ἰπάσα, απᾶ ὑθίίου σοππροτί6 σν]έ]ι 

ιο οοσβδίοη απά {1ο {δο]ίησς οἱ ἐλο Λροεί]ος {Λαπ ΔΗΥ ΥοΓΒΙΟΠ 

οἳ ἵδ Ίνο Ἠαγο 86οΠ, απᾶ πε ἐμῖς ρυεδπιίποπσο ἐλαῦ 16 ἵπι- 

Ῥίηροβ πού ἵπ {ο Ιθαδύ προη πο ϱηηηπιαἑἶσα] οοηβζγαοίίοη 

απᾶ ἵπιροιξ ο ονοῦΥ γοτᾶ ἵπ {πο ἐοχί. Τὲ 15 έναο 16 τρ], Ὁθ 

πιουο Πέουα]ἰγ τοσᾶ, Ἠανίπρ το]πᾳἰς]ας ἐἶιο πνοτὰ οἳ ἀοᾶ, ὧο, 

Βιέ ἰ]ής οναροτηίθΒ {μο αρ]νὁ Οἱ {19 ΤΘΒΡΟΠΕΟ, απά ἵΠ {πο σ0π- 

βΕχαοβίοα. οἳ ἴλο 15ύ αοχὶδύ Ῥαχἰοῖρίο ἰς πού αΏδο]αία]γ ἆο- 

χηπηζοἆ. 

.. Α{αρτυρουµενους, πὐιοδίοά οματασίαυ, “ροοᾶ {πιο ἩΓίο- 

1; ““ροοᾶ {θβίίποπγ,; Ματ, ο οἱ τοραἰαί]οῦ,” ΤΊοΠΙΡΒΟΠ, 

: /Γληρειρ πνευµατος. Ἠἱοια]]ψ, “Τιἱ ο) Πο δρ" Πνοαρ] 

Έιογο ἵς πο αγῄο]ο ἵη ο ογἱσίπα], Υοἱ Ίο Ῥνοίου {ο τοζαίῃ ἐἱιθ ιο] 

{οῦπι, “Ἔ]ο Ἠο]γ Βρέ) Πἱ πιαΥ Ὀο ποςῥοπαδ]θ, {πᾷρος], ὙΥ]ιοί]ιου 

Βιιο] τν Ώοββυςθίοη ο( ἴιο ΤΠ οἱγ ὐΡἱτ]6 αβ Ίνας σίνοη {ο ἐλιο αροδέ]ος, ιά 

Ὦγ ]ο]ι (1οΥ γγθιο ουαὈ]οᾶ ἐο τΥοχ]ς παἰγασ]ςς, οἳο., τναβ α βροοῖα] ϱυ0- 

σοᾳαἱςίέθ, 1Π {1ο οαςθ οἳ {ᾖχαβο 86ΥΟΙΙ, 11οχο ἴλλωῃ {η οέ]ιου πποπαΌθις οἱ 

Όιο οπτοῦ. ΤἼναῦ {ᾖλοΥ νους {ο Ῥοβδοες έ]ιο Ἱπῇασοποο απᾷ Ῥουςοπς] 

αλ]άίπς οἳ ια Βρίτί6 οἳ ἀοά; 81ο] α Ῥοββοβείοη οἱ ένο Ηο!Υ Βρίνί6 
πιαπ][οείοί {η πασ]ι ἀθπιοπβ[ναίίοπ8 ο 155 βαπο/γίης Ῥοΐνος, 48 {ο 

αια]{ᾖν ἐνοπα [ος α {αἱλία] ἀεομανσο οἱ ἐλιοῖν εροσία] ἀαἱἱσν, ἵνας α]ἱ 

ἱπιρονίαπό {ο ιοί οϊσο, απ, ἐλοτοίουο, πα αἰὶ οἵπή]αν οασσς, {έ 

ειοι]ά ϱΜ1Π] Όο πιπάο απ ἠπζἱβροηςαδ]ο ρτονοφαἱςίέο, 

α Επι τῆς χρειας ταντης, ΟΥοΥ Επί Ῥησίποξθ, ΟΥΟΣ {116 1ο- 

Ἔλιο Ἰαζίου {5 ππουο 1π ποσογάππσοο ν]θ]ι βογἱρέατα] 

πβαρο, 16 Ὅπθ, πονουος, ἃπ επιρἰοιπεπέ, απᾶ ἴ]ιογ Ίνοτο {ο 

πια]ο 16 ο, σαἰὗπρι, Ἡ Ὀμδίπεδαδ, Τὲ 1’Α8 3 ΠΘΟΘΒΕΛΤΥ οπηρ]ογπιθηζ, 

απά Ῥοΐης απ οπιρ]ογπιοπό {6 Ιπίοι[ογοᾶ πι {ο Αροθί]οβ’ 

Ῥτορος Ῥδίποξς: απά γἰουνοά ἵπ ἐπί οοπίοχίπα] ΗρΠί 1 [π]1ς 

πΠ(ο} ἐμο οἰἱαιαοίου οἱ αν δωδέπασς, απά 15 α υγ] 38 πιαο]ι 48 

1νας {πο βροσίαἱ σνοτ]ς ]γίηρ αροπ {πο .ΑΡροδί]ο8. 

ορβε{γ. 

ν Προσκαρτερεω, ΡοπΕΥΙΙΥ τοπᾶονοᾶ ὮΥ σοπίέπας. Τὸ ἵπι- 

Ρἰίοβ 6μΓΠΟΒίΠΟΒΕ, ΠΥΠΕΠΟΥ, 3, οοπήπαθά βἰαπά{πβύποβς, " ἰπβίαπέ 

ἵπ Ρταγοῦ.. Έο ΡΟΥΡΟΥοΓΟ σέ] εἰτοπρίῃ, Οέέέσα δαστα. 

ΝΠροσευξαμενοι οπεθηκαν αυτοιβ τας χειραρ. Τηϊ8 βρθοἰα]]γ 

τρίοιβ {ο ἴλο ΑΡροβί]ος, η]ο Ῥταγίης {ου 41986 6ΘΥΘΠ ἆθασοηβ 

οἱθοί, {ΜοΥ Ρἱασίηρ Εεῖ παπάς προπ έπεπι βοἰοππ]γ ού ἔποπι 

αρατέ {ο ο Ἰνοτ]ς {ο λίοῖι ένοΥ ]κιᾶ ΡτοσίουΒΙγ Ώσου ο]οοίεά 

7 ἐπί ϱτον οοπβτορµίοη, 1π Ῥατβααπςθ οἱ ἐλὶς βοϊοπηπί{γ, 

απά ἔλο ππάϊνἰάσἁ αἰίοπίῖοπ οἱ ἐἶο Αροβίϊες {ο ἴπο ρτοπολίπᾳ 

οἙ ιο μοβρο], ἵνο ατο ἱπ[ουπιοά ναί ιο υοτᾶ οἱ {ο Τουά 

ηυξανε (ἴπογδαφες) Ίπ 165 ἠπῃαθπο απά Ῥοπος, ἱπβοπιαο] επαῦ 

6τοι οἳ ἔἶο Ῥτϊοβίε α βτοαῦ τη] Μ1ἡ1ᾶς Ὦθοσπιο οΏοᾶίεπέ {ο {πα 

Γαἡ0Ἡ. 

νν «μον Ἰαἱᾷ {ἐλοῖν Ἠαπᾶς προπ ἐλοπι)--- Τί Αροβίοϊίς 
ἆραρο, ἵπ αρροϊπίίηπρ {ο ο/ῆσθ, πας ἰπᾶἰοαίίνο οἳ {ο ἀθγοίίοι 
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ΚΙΝ ΙΑΜΤΘ ΝΕΠΘΙΟΝ. 

7 Απά πο ὙΨοτά οἱ αοά Ἱπ- 
οχεαςσθά; απᾶ ο παπιοος οἱ πο 

ἀἰδοίρ]ας πιπ]ἠρ]]οά ἵη ογαβα]θπι 
βτεαί1ΥΣ ππᾶ ἃ ϱιοαῦ ΟΟΠΙΡΔΗΥ 
ο έπο Ῥριϊοςίς Ίνοχο ορεᾶίεμό {ο 
ὗπθ {α1ζ1, 

6 Απά Ῥίερ]εη, {111 οἱ {αἱ δ] 

απᾶ ρούοῦ, ἀἷᾶ ρυεαξ υνοπάρις 

αΕΡΕΙΚ τΕχτ. 
ω- / ο . 

χεῖρας. ᾖ καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
3/ Νο 2 / ς 5 Ν 

ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς 
- - Ν 

τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ 
/ / 5 ο 

σφὀοδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν 
ε / - 

ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 

ὃ ΣΤΕΦΑΝΟΣ δὲ πλήρης 
πίστεως καὶ δυνάµεως ἐποίει τέ- 
ρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ 

ἘΕΝΙΡ6ΗΕΡὉ ΥΠΗΡΙΟΝ. 
Παπάφ αροπ ἐμοπι,. Απά Το Τ 
Ἱνονά οἳ ἄοά Σνγαν ΙποΓεῦβ- 
ἵηςσ, απά πο ππΠιροι οἱ ἐῑθ 

ἀἱδοῖρ]ος Ίπ Ζ6Υβ916Π1 ννας Ῥο- 
ἵπρ ϱυθαῦ]γ αππ]ρ]ὶοᾶ, απ α 
σρτεαῦ ογονγά οἱ ἔλο Ρρτῖοςίς 
γης Ῥθοσιηίης εαρηιὶκείνο {ο 
πο {α{Ἡ.. Απά Βί6ρΊαπ, {11 8 
οἱ {81581 απᾶ Ῥουψαν, ἀἱά αυοαί 

Απά πηΤ8Οἱ68 ΠΙΟΗΡ {16 Ῥθορ]θ. 
9 Τ]μαι ἴΊειο 41ος οθζαῖπ οῇ 

Όο βΥπαροσιθ, νο 18 οα]]οά 
ἴε ΙῃιασοσἸιο οἱ ἴ]λο Πήραιῦίπος, 

απά Ογτεπῖδης, απ Αἱοχοπάτίαπς, 

απά οἱ ἴλοιη οἱ ΟἰΙσῖα, απἁ οἱ 

Απία, ἀἱθραθίης οπΙζι Βί6ρΏθη. 
10 Απά {Πεγ Ίπεια πού αδ]θ ὕο 

1θεῖςδὺ ἴμο υνὶβάοια απά ἐλμο αρ]τ]ς 
ΒΥ Πίο Το 8ρα]κθ, 

11 Τ]ποἨ αγ εαὈοιπεᾶ ΠΊΘΗ, 

λαφ. 

ϐ 5 
µατι ὢ έλάλει. 

ϱ 5 / . 

ἀνέστησαν δέ τινες τῶν 
Ε α - - , 
ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγοµένης 
«ιβερτίνω», καὶ Κυρηναίων καὶ 
᾿ / - Ν 

Αλεξανδρέὠν, καὶ τῶν ἀπὸ .Κιλι- 
/ οἱ . κίας καὶ ᾿ Ασίας, συζητοῦντες τῷ 

π) ΄ 10 ΔΝ υ εν) ϱ 
ΣἈτεφάνῳ' -' καὶ οὐκ ἴσχυον ἄν- 

” ο] ῳ) / 

τιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύ- 

τά 

λον ἄνδρας λέγοντας, "Οτι ἄκη- 

Ὑγοπάθις παπά πι γασο]θεΒ απ]οης 
Ὠιθ ῬεοΡρ]θ. 

«Ἔμοι λθις α.οβο οργὐαίπ οἳ 9 
ἴ]ο Ὀγηασοσαθ---οί ἐλαῦ οοπι- 
ρο5εᾷ οἱ νο {Π8εεᾶπιθη-- ΟΥ- 
χοηίαηθ απά Αἱοχαπάτίαης, ανά 
οῇ ἴἶοβο ἤοπι Οσα, ααᾶ οἳ 
Αλία, Ῥαδζίπρ απιθδβΙοηΒ {ο Βίθ- 
Ρ]θ6ς” οπά ἴΠ6γ Ἱγεγο ποῦ αΌ]ο 10 
{ο τοβὶςδῦ ἐχο νκάοπι απἆ ἴ]ιο 
υορ]η{ ὮΥ νο ο εροίο. 
Απᾶ 0Π6Υγ «ρηναίεΙγ ρτοσυγεᾶ 11 

/ ε 

1 τότε ὑπέβα- 

οἳ {ο Ῥοϊδοη {ο (ἀοἆ--απᾶ {ο 8οπιο προοϊίο ϱοινίσο---αἶξο 

αοσοπιραπ]θᾳ ση (Ἡ Ῥταγος, ἱπάϊοαίης (λαί, 5 πο Ἱαπάβ Ίνοτο 

Ἰαἱᾶ προπ μάπα, αοι ννοπ]ά Ἱπιρανέ {ο Πάω {1ο ϱἵασο απᾷ τε 

βΕρἰπἰὲ οἳ (Ἠμαῦ οϊοο. «πεδημαν αντοιξ τας χειρας. 

κ Πυξανε, ἱπιρογ[εοῦ αοἱΐνο, Ίύα5 ἰπογεαδίπας, Ἐλας Ἱππρειίοοῦ 

{ουπι οἳ ἐἶιο γοτο Παρρίν ἠΠαβίναίος α οοπἰπιαο ρνορνοβδίπρ 

Ίπβασπος προπ ἐλπο οοπιπιαΠ!ϐγ, Πἰοὰ ουν Ἱπάσςβηϊίο ραςί ἴοπςο 

ἆοος ποῦ ΧΡΓΤΟΒΒ, 

Σ Πολυς τε οχλος. ΤΠί6 15 α Ροἱᾶ τορτοξοπία(ίοπ οἳ ο ϱ)οδί 

οτοπά οἳ ἴἶο Ῥτθεί5, απᾶ Ἱπιπιαίο α΄ ᾳτοβέ οχοϊίεπιοηί, ἃ 

ἑαπισ]έ, η αρτοας, 

: Ὑπακονω ἰπαᾷϊοδίες α βαυπαϊθείνο Ἠθανίπρ, οβροοἰαΙΙγ ἵπ Νουν 

Ἱοβίππποπῦ πεαρο, Όαί τἩ αν ἆαίίνο 1η ἴλο ἱπρογίοοί 15 1ηθάΠΕ 

ποιο Ώασοπιίπρ ςαρπηϊβαίνο, παπά οἶουχ]γ ΙπάΙοπέοβ {]ιο Ρ:ΟΡΡΕΡΒ 

οἳ {ιο τε[ογαια(]οη οἱ {ο Ῥη]οείς. 

.α «Πο [αἱ] Ἠθγο {πᾶ]οαίίνο οἳ ἐ1ο γαπρο]ίσαἰ βΥγείοηι, 

Γῃ πιστει. 

α Τῃςη {λθτο 41086 οθγ{πίη Ῥοδοπς οἳ ἐο Ὀγπαροριο {παῦ {5 

οα]]οά 1 Ῥοσγίίπος, απά ΟΥτοπίβη8, απά Αἰοχαπάτίαπς, απᾶ οἱ 
Έλοβο {Γοπι Οἰ]ἰοία απά Αρία, ἀἱδραίίηρ υνἰ Βί6ρηοτ, πΏᾶ Του 
πογο ποῦ αΌίο {ο τοβἰδῦ ἐ1θ πν]βάοπι απ {νο δρἰτὶέ Ὦγ υνλ]ο]ι να 

Βροϊο, ΤΠΐ5 18 αη απατά βαπίοΏσο ᾳταπιπια({οβ]1γ οοπέοπι- 

Ῥἰαέοᾶ, γεύ οἳ οαβΥ Ἱηέοιρτοίαίίοη. Τη Πΐς πίπᾶ, πο ἶ5 αὈοιῦ 

{ο β.γ, " οσίαίπ οἳ {πο Πήροτίίπος 3 (των Λιβερτινων), οἱ ἴλιο 

Ετεεάπιεη, Ῥπί ἵπ ἴπο αοὐ οἱ πτ]πρ 08, Ίο {πτουνς ἵπ 38 

οχρ]αηδ{ου” (εκ της συναγωγης της Λεγομενηε) οαὲ οἳ ἴο ΒΥ1Δ- 

Εοραθ, Ὀαῦ Ῥείηςρ ορ]]οά {ιο Τδοτίὑπες. ΒΙΙ]] ἴλο 6οη5ο 18 

οἴθαῦ:---ΤΗ16Ἠ οοτίαἰπ οἳ {ο Ὀγπασορας, ἐλδί Ῥοίπς σοπιροδοά 

οὗ {ποοᾶπιθῃ, τηε Λεγομενης (Ρ43ῦ. ῤτ. Ῥαβ8. οἳ εγω), ἰο αγ, 

ο «ΊΤαπβε {ορ εί]ισν, 0, 38 ο ΒΑΥ οἳ α ἀἴβοοίΓβο, ἰο ε0ΊΗΡΟΣΕ. 

Τ]ιο ρατοἱριο {ς αἱεο ἵΏ {ο οημ. Ῥιμδθπρ φιεδίοηα ἰο 

Φίερ]οι ἵ6 Ρουμ Ῥοέίου ϱγαπηηαΓ απᾶ 5οῃςο {μαπ ἀἱδριίίης 

αν ίορ]οπ, απά 16 ἵπ ἨβΥΠΙΟΠΥ ἹΙ α ἐλο πιοδ ταᾶίσα] πιθατι- 

1ης οἱ συζητεω, ηνμίιο στο, α]οτίοῦ ἀἰξοορίο. Θὲο Οπ]είσα 

Όπογα ΟΝ {ή Ῥαδδασο αΠάθς συζήτεω, συζητειν, ποη 011 

θἑᾳπ{εαίωην αἰίσγο ο τε αἰίφια ἀἰεφιίνετε, Λος 6: 9, απ 

9: 90. δε οἰίαπι αἱ αἰίσι]ις πουϊαία Ῥεγειίδηπι αἰί6γηηι 

ὑπετρείίατε, Ματίς 1 1 21, απά 9 : 10. 

4:βερτινων, ἀοποίος αν οἶλδς οἳ Ἐτοσάπιαπ, ο Ογτοπίαηβ 

απά Αἰοχαπάτίαης, Οσο Ίανο πιοἩ ἀεοαίοά ἐπί παπιο 

οαοἳι ὦγ](] βορπἶηρ ΡγοβαὈ{Ψ, Ότὁ τν εποιαὁ τωοἩ ΠβΡΙΥΑΠςΘ.--- 

Ί]οβο «Εγεο μισο, 1 Ίο 5ο σα] έ]οπι, Ὀοΐπρ 7616, ἶναά ἐλμοῖτ 

οἵα Ιαηριαρο αἱ ο ετιδα]οπι. Ἠπα ἶοξο έἶτθυ ουν ἀϊβίήποί 

οἱαβ86Β; τορι]ηγ Ίδασο πνου]ᾶ Ἠπγο οα]]εά {ο τω», Ὀο[ίογο οαο]ι 

οἳ ἔπαπι, Ῥϊετορ οοπίοπάς {λαῦ {αγ Ἱνοτο ἱπμαδίίππίς οἱ α 

οἱ, οἳ ἀῑδίπίοῦ οἱ Ἰωγδία, ομ]]οᾶ Τά ροτήπα, ΘΟμίίο ρυουαδίο, 

(Βοοί]ιτογ ἆ), εου]ά πνο πιά βαοἩ π Ρίασο, 

ν Θ ελαλε. ΤΠΙΒ Ῥοΐπρ ἔλο ἀαὐίτο οἱ ἔἶο οβᾳδο, οὗ Ἰηβίτι- 

ποπ, ΟΥ νο πιηδέ αβδίρῃ ἐλἱ6 ἀα[επβο {ο ἐἶπθ ἱπηππθζἡαΐς Ἱπερίση- 

ἴἶοπ οἳ ἐμο Ἠο]ν Βρὶπό, Ἰσθπσο {1ο Ιπιργορπαδ]Η(γ οἳ Εῖ6 

ἀοίοπεο. 

ο Ἴϊπεβαλο», ]16γ δμδογπεῖ. Ίο Ἠλγο Όθου αἲ οοπβ]ἄσογαρ]ο 

ραΐπς8 ἵπ ἐγασίηρ, ἵπ ἄτοσ]ς Ἡἰογαίατο, βαοτεά απᾶ Ῥτοίαπο, ἴἩο 

οαττοηῦ αοοθρίθ{Ίοπ οἱ ὑποβαλλω {ο Β8γο ἔλεεο ζου]5]ι ἰηβάρ]ς 

ἤνοπα {πο ἱπεριέαίίοι οἱ Ὀρίρουτγ απά πωατάεν, Ῥαΐ 1ξ Βαβ Ῥοε 

α {πίεσε ο[οτῦ. Ὕποβαλλω 18 {ο 58οΥΗ, ἰο Ἠΐγο Οἱ ΘΠΡΙΟΥ 

τησ {ο ΓΛἱς1[Υ, ἴο 6 εατ α 1ηαπ”ς 16 α’αΥ {ου αν ΡαΠσγ τοννατᾶ, 

Βιλήτοίο απᾶ 6πῬοσπο ατο 15 νΠοῖθ αἴθ8, Το 5δογη 15 αἰπρὶγ 

{ο ραῦ οἩ α 1ο οἳ αΠΥ εοτί Το ο νοατά οὗ αΠΥ βοτί, Τέ {8 
{ουπᾶ Όαέ ἐς οπος ἴπ εινα ΟΠήκίαπ Θοπϊρίατοβ. Βίθρίοπ ἀῑσᾶ 

{ου 1ο ἐγαξ]ι ἐτουρᾶ πο {π]αολοοά παπά Ρ961Υ οἱ α οοτταρὲ 
Ῥηϊεορίλοος, 
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κόαµεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα | πιθη Ὑο Επὶᾶ, Ίο Ίανθ υγ βαῖᾶ, Ίο Ίανο οστά Ἠ1πι 

βρθαῖς Ῥ]α5ρ]ιθπαοιβ νουάδ αραϊηςί 
ΜοεθΒ, απά αραἰπεί ἀοἆ. 

19 Απά {Π6γ εὐγιθοά πρ ἴλο 
Ῥεορῖθ, απᾶ πο ο]άσις, απᾶ πο 

ΒΟΙΙΡ68, απᾶ 6.116 προη Λῶμ, απᾶ 

οδαρΏύ Ἠϊπι, απά Ῥτοιρ]ιῦ ᾖόπι Ὅο 
ἐδα οοὐποῖ], 

18 Απᾶ κεύ πρ {9196 ΥΥ10ΠΘΞΒΘΒ, 

σ]]ο] εαἱᾶ, ΤΗ Ἱπαα οθαβαῖῃ 

ποῦ {ο αρθαίς ΡΙαβρλθπιοςβ σοιἆς 

ασαΐηεύ ἐΠῖς Πο] Ῥ]ασο, απᾶ {ο 
Ίαν: ι 

14 Ἐου νο Ἠανο Ιθανά Πίτη 

ΒΑΥ, ὑ]λαῦ ἐς ἆθβιβ ο. ΝαζατοίἩ 
εμα]1 ἀθθίχου ἠΗἱ8 ρ]αοθ, οηά ΒΏ11 

οἶαησο ἐο οιβύοπ1 ὙΥΙο 90868 

ἀο]ινοιθᾶ υβ, 

16 Απά αἱ ἴλαί καῦ Ἱπ πο 

οουποΙ|, Ιοο]άπς αὐενά{αςϐΙγ οἩἨ 
μάπα, βανν Πς {ασο αφ 16 λαᾶ Όουι 

ἴπο {ορ οἱ απ απροἰ. 

ΟΗΑΡ. Υ1. 

Έππν ααᾷ ὑμο Πὶδ]ι ριοθί, 
Άγθ ἴμεβο {]πρς βο Ἰ 

9 Απᾶ Ἡο βα1ἀ, Νίο, Ὀτοί]γ6ί, 

βλάσφημα εἰς ἸΜωσῆν καὶ τὸν 

Θεόν. ᾖἩ Συνεκίνησάν τε τὸν 

λαὺν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ 
τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες 
συνήρπασαν αὐτὸν, καὶ ἤγαγον 
εἰς τὸ συνέδριον, ὁ ἐστησάν τε 
μάρτυρας ψευδεῖρ λέγοντας, Ο 
ἄνθρωπος οὗτος οὐπαύεται ῥήματα 

/ ΔΝ .ν / 

βΑλάσφημα λαλῶν κατα τοῦ τόπου 

τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόµου. 
14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος, 
“Ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ἀαζωραῖος οὗτος 
καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον, καὶ 
ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν 
ΠΜωῦσῆς. Καὶ ἀτενίσαντες 
εἰς αὐτὸν ἅήαντες οἱ καθεζόµενοι 
ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδον Τὸ πρό- 

ας 
σωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον 
ἀγγέλου. 

6ΗΛΡ. ΥΠ. 

πε δὲ ὁ ἀρχιερεὺς, «1 ἄρα 

ταῦτα οὕτως ἔχει;  Ο δὲ ἔφη, 

"Ανδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 

πεανά ΠἨΐπα αρεαἰκίηρ γεν]]πᾳ 
νιοιάᾶς αραϊπδῦ Ἴοεςος απά 

ασαἱηςί ἄοά, Απά ἴ16γ «6χ- 

οἷίοά ο Ῥθορίθ, απά ἰἴλο 

ο]άδις, ππᾶ {ια 8οιρ68, απᾶ 

οαΊ16 Ἴρουῦ πα, θά. δεϊσθᾶ, 

απᾶ Ῥτουρύ ΜΜ ἔο ἔλιο οο- 

οἵΙ, απά δεύ τρ {8166 νν{θΠοςβοβ, 

βαγίης, Τ]18 π]ά 684565 πιοῦ {ο 
βροσίς ἀνγογάς αρα]ηςῦ ὑλ]ς ΠοἱΥ 

Ῥί8σθ, απά νο Ίων: {ου ο 

πανθ Ἠοαχά Ἰήπι βαγίπσ, ὑλαῦ 

ἐς 6σβας, ἐλλο άζαχοπο, ν]1 

ἀθβίνοΥ 1] Ῥ]αοθ8, απᾶ οἨαπρ8 

πα οαδίοπιβ ΥΥΠΙΟΗ 9868 ἆε- 

Ηνοεγοά ἀ5. Απά α]] ἔννΠο βαὖ 1η 
{6 οουπο], ]οοίάωρ εὔοα{ο5{1Υ 
οπ Ἠΐτη, 6αΙ/ Ἠϊς {πσθ, 8 1 1 

Ῥαά ῬέοἨ 0ο {δοῬ ο δη ηΡ6Ι. 

σΗΑς. νΙΠ. 

Τησν ἴ]ο "Π]ρ]ι Ῥν]θδί ϱαἷᾶ, 1 

Άτο {οφο {]ήπσα ϱο] Απά ηο 3 

βα1ᾶ, Ῥνοίλνοι απά {πί]ους, ππᾶ {αύμους, Ἱιοατ]κοι; Τ]μο9 ἄοά 

Ὕπεβαλον, ὑποβαλλω, ν. 185: εαὐ]ίοίο, Βαρροπο, 48 πο α8 

αιἱδογπο.---1ο βαυονη---ίο Ρίοσατο Ῥτ]γαίε]γ, οἳ Ὁγ οοἱιβίοπ---- 

ἳο Ῥνουιτ Ὁγ ΠΥ ἱπά]τοσῦ 116816. ΊΤΠο οοππθοῖοη Ἠθυο 

ποπ]ᾶ Ἱπάϊοαίθ, ποῦ 8ο πιαοἩ ἐλαῦ {λλογ Ίου {ΟΓΘΒΥ/ΟΥΠ, 15 Ρτί- 

ναϊοὶγ {αγπὶδηΏθά νη(Ἡ απΏδίγους ος ΙηβίΤΙΟΙΊοπβ. 

ἆ Ῥλασφημα, ἵδ οἳ ἀοαο αἱ ααζλουἱγ, απᾶ τοριᾶἰαίοᾶ Ὦγ 

τίοαῦασ]ι, Βοὰ., Ώπ., αιιά Ἑ----Τΐνο Ὑαβίσαα, Ώρίτοπη, Ὥσσα, απἆ 
Αἰοχαπάτίαν ΝΠΘΡ., απά ιο πιοδὺ αποϊοπό γουβίοης, πουν ποῦ 
1ο τοπᾶίπρ., 

ἜἌλασφημα, ἵπ θλὶς Ῥ]ασο, τν μίοἃ {5 ο ρ]οοπαβίίο βαρρίοτησηέ 

οἳ ο Ἰπἱοῦ αρο | {ος λαλων ῥηματα κατα 38 ἴλο Βγεί {νο π]ππ]- 

βοεϊρίς τοπᾶ, απάἆ ῥήματα Λαλωύ κατα 38 {ιο 1460 πο, εχργο58 

νο 8εΠ8Ο οἱ βΊασφημα, Εταπτ]]]ο Ῥοππ, Ίΐδα. Τοπᾶσα, 1857, 

"Εηίς 18, 1πογο παπι ρτοβαδΙγ, α ΙαβήβαΡρ]ο γίοιν οἱ ἐλίς τουά- 

ηρ, 

9 Τη {μίβ ο55ο, (ει οἰγτεά 11 ἴ]ια Ῥεορίέ, ἱ8 {οο βγοβς. Ίο 
Ῥθορ]ο Ἱνετθ οοππογας, οὗ ριῇ ἰηῖο οοπηηοίΊοα: ο]άογ, ρτοβίς͵ 

Βογἱ0θβ, απ Ῥοορίο στο οοπιπιογοᾶ; απά {1ου βεἰπεᾶ απᾶ 

Ὀχουρλέ Βίεριθα Ἱπίο {ο Φαημθάνήτη. ΤΟΥ οπιβοᾶ {]βο 
πίέποβδος {ο Βἰαπᾶ αρ βαγίηρ, ἵπ ἐθ πιοβί ἀοβπίέο Ίαπραπρο, 
19 ΤΠ, {9 οπς6, οὗτος, ἄοος ποῦ τθβίταῖπ Ἠϊπιβοί{ (1πάἱσπάγο 

πιά ο) Λεγων, ΒΑΥΙΠΕ, οὐ [γοπι εροαΚἰπρ, οὗ τοπα αἰίοηπρ 

βΙππάονς αρπἰπβῦ του τοπου του ἅγιου τουτου, (πιοδύ οπωρΏα (10) 

{νέοι ελα οοπδεσοταἰες] φίασε, απ (λε ἶαιυ. 

{Του Ίο Ίαγο Πουτά οἱ ἠέπις πο, Ὀαῦ 1νο Ἰπγο Ἱιοατά Ἰίπι 

βαὖΊπρ; ἐλλαί 05 /οεις ἐ]ο Ναζατοπο τ]]] ἀσπιο]Ιδί, καταλυσεε 

τον τοπον τουτο», και αλλαξει τα εδηῃ, πΥ]Ι «Ώαπρο ἐἶιθ οιβέοπης 

πλ]ο]ι Ἄ]οβοβ παρεδωκε», β8το ΟΥΟΣ, ἡμιν, ἰο 118. 

6 Απᾶ αἲ ἴ]εξδο, καθεζομενοι, 5θαἰίηπα {απιςο]νορ ἴω {ἐπο 
ΒαπἩοχίτη, ατενισαντερ, Παΐπρ ἰ]ιοίτ εἸεδ αβοῦ Ἠΐπη, Β1 ἨΙΒ 
{ασο, ὧσει, αδαᾷ Ίουο ἵπ οοπραΓῖδο, 1ΐ]κο ἐ]ο Ἴϊοο οἳ 4π βΏρο]. 

 Ἔμον ἴμο Πρ] Ῥνοδε εαἰά---Τποπ ο ΟΠἱεξ Ῥτίθευ βαἱᾶ, 
Βοπιο ρτοίος {16 ΙαΜί6ι, 8οϊπθ {1θ {ΟΠΠΟΣ. Ὁ αρχιέρευε ΏθΥος 

ΠΟΛΏς {μθ Οµἱ6έ Ῥμαρί. Ὕο Ίανο ΟΠ]εί Ῥγίοδίς 5οπιο βἰχίγ 
οὐ πηοτο πιορ ἵπ οοσι. Τοῦ, Πἱρ]ι Ῥε]θβί, εοπιο ΒΠγ ἴἶπιες. Ίπ 

ιο εἰπρυ]αν πππαθος, ὁ αρχιερευς 3ΙΥΤΑΥΕ ἱπάϊοαίερ (Ἡε Ηίρή 

Εγεςδέ; {ο Ρἱατα], Ομ) Ῥντεδίδ, Ώθυου ἀπολιάθς Ἠίπη. 

! Ἔποτο αρροασς Ὀαΐ νο οἶπββος πἀάγεβεεά Ἡοτοθ, πού Π1ΘΗ, 

Απᾶ Ἠτοίμτεη, απά {πίμοτ6δ. «4φδρεςε, απα]ίῆας Ῥού]ι πουπΒ, απά 

ἐπετοίοτο, δοΐηρ πού ο ἀῑδί]ποί οἶπεβ, 6 αὐδονῦ 16 {π Ὀτοίμτον 

απά Πμλθτβ. 11 {μὶς οοποςς Ῥτοί, Ηποῖς. "Βτοίμτοπ απά 
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οἱ ϱρ]οι) αρρεανοά τίο οι {8- 
Ὅπου ΑΡ πσα ναι Ἡο να Ίπ 

Μοφοροίαπτία, Ῥοίονο 11ο ἆνγα]ό 1η 
ΟπαΙναἩ, 

8 Απά κα] ππζο Ἠπα, οὐ ἐλεα 

οαῦ οἳ {Πγ οοαΏῦγΥ, απά {οι 61Υ 
Κιπάνθᾶ, απᾶ οοπιο Ιπίο ἐῑο ]ωπά 

νυπίο) Τ ]α]] δἶιονν {μσο. 

4 Τ]ιοι οππαο Ἡο οιιῦ οΓ ἴ]ιο 

Ἰαπά οἱ ἐῑιο Ολα]άσας, απᾶ ἀννα]έ 

1η Οπα να. Απά Ποια ηοπος, 

ννησοη Πὶς {πες σας ἆοαᾶ, Ἱιο 

γοπιονοά Ἰϊπι 1ο μῖς Ἰαπᾶ 

Ν’Ώθτδϊη 6 που ἆνγοι], 
6 Απά Πο 6ανο Πάη ποιο Ἰη- 

Ἱοιιύαηπσο Ἰπ 1ΐ, πο, Ποῦ 5ο Γημο]ι 

αἱ το οὐ Πῖδ {οοῦ οὗ: γοῦ Πο 
Ῥχοπιδεᾶ ἐαῖ Το υνου]ά αἶνο 1έ 
{ο Πΐπα {05 α. ῃοββθβδίοη, ππᾶ {ο 
Ι45 θοεἆ α[ἴοι Ἠπα, νο 4 γοἱ 
Ίο λαά πο ο]ή]ά. 

απΏπς τηχτ. 

ἀκούσατε. ὁ θεὺς τῆς δόξης 
ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Αβραὰμ 
ὄντι ἐν τῇ ἠ{εσοποταμίᾳ, πρὶν 
ἢ. κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν «ΧαῤῥἌν, 
ὃ καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, ᾿.Εξελθε 
ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγ- 
γενείας σου, Καὶ δεῦρο εἰ γῆν 
ἣν ἄν σοι δείξω. 

κεῖτε: 

ποδός: 

ἨΤΠΝΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ἠθαι]οα: Τη ἄοἆ ο(ὐδ] σ1οι} 
αρροαχοὰ {ο οι. {αἱμες ΑΌΔ- 
Άαπα, νλοη Ίο ννας 1η Ἠαβο- 

Ῥοΐαπία, Ῥο[ογο Ίιο ἀννθιύ 1 
κΠαταη, απά εαῖᾶ {ο Ηάα,  σο 

{οχί]ι οαῦ οἳ γοιχ οοιΠίΥΥ, απ 
Ποπι γοιχ Ἰπάνεςά, απᾶ οοἵηθ 
Ἱπίο α οοππΏγ μα Τ νυν] 

5 

/ 

ὁ Τότε ἐξελ-| 4ου γοι.”. Ἔλθι Ίο οΝΠ1Θ 4 
θὼν ἐκ γῆς «Ἀαλδαίων, κατῴκη-] οαῦ οἱ νο ]απᾶ οἱ Όιο Οµα]- 
σεν ἐν Χαῤῥάν, κἀκεῖθεν μετὰ ἀθαηβ απᾶ ἀνγοιν ἵ Ἠσναπ ῃ 

Ν ο) ΔΝ - πις ο γὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, απά ἴηοπορ, “α{ἴοι [18 ο. 
[ ας ᾿ λ ..]πας ἀοαπᾶ, ἄοᾶ οααςοᾷ [πα 

ΜΕΤΦΚΙσΕΝ αυτον εἰς την γΊΝ]{ο τοπιογθ Ιπίο ἐΠῖς Ἰαπᾶ, ἵπ 
Τταυτην εἰς ην υμεις νυν κατοι- | νο γοι αἲθ πουν ἀννεῖ]- 

ὃ καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ 1ης: Ρα Ίο ἀἱᾶ πού νο δ 
Ἠΐπι 8η Ἰπλοθιίαησο 1π 16, πο κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ α 

μα. ολ βῆμε 6Υοη α {οοῦ Ῥτοπάἰμ. Ὑεί Ἰθ 
καὶ ἐπηγγεί ατο αὐτῷ Ρτοπηϊφοᾶ ὑμαῦ ο νγουἰά ρῖνο 

δοῦναι εἰς κατάσχεσι» αὐτὴν, καὶ 16 {ο Ἠ1πῃ, {ου ἃ ΏοββθββΙο!, απᾶ 

τῷ σπέρµατι αὐτοῦ μετ' αὐτὸν, {ο Ἠΐ8 κοοᾷ αἴνου μπιν μον 
η δὲ εηπ 6 γέκνου. ὃ ἐλά-! 38 γεἴ, πθ παά πο οἩ1 .) 3/ . - 

.-- οὐκ οντος αὐτῷ 
6 Απά ἄοᾶ ερα]ο ο ἐμῖς νο, Ὀ 

Τα ῦ Εἱ8 5οσἆ βου]ά 5ο]οινἩ 1π 
α βίΤαηρ6 Ἰαπά5 απά ναί Τ1ογ 

λ ν Ν 4 / 
λησε δὲ οὕτως ὁ Θεὺς, Ότι ἔσται 

Ν / ” - ΄ 3 

τὸ σπέρµα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ 

αοά βρο[ο {Ἠιι το ἠΐπις Τα 
48 5οθᾶ β]ου]ά Ὀεδο]οατηοιβδ1π 
8 βὔγαηΏσο Ἰαηᾶ, απ ἡιαῦ ΠΟΥ 

Ἐπίλους, Ἡοοί]μ.---Υἱπὶ [γαίτος εἰ ραΐτοβ, Υαἱραίο, 8ο αἶδο ἔ]ο 

Τια]ίαπ, δρα ἱς], απά Ετοπομ. ὨϊρμΗα ὃποία Ῥο]γρ]οί, ν. Ίιοα; 

πἱδο Αάαπι Ο]αρ]ς 1η ]οσο. 

} Πιε αοᾶ οἱ (τηε δοξηε) ιο βἱογή. Ίο Ίιάνο ἡ βασιλεια, 

ἡ δυναµις, και ἡ δοξα, ἵὰ Όλο νους ΡΓΑΥΟΝ. Τη {ο Λος πο 

Ίανο δοξα {ουν μοβ, ἐνΐσο 1π ἐλί5 οἹαρίοτ, οποο τοι, ηᾶ οπςς 

ωωλ(]ομὲ, ἴ]ιο αγί]οἱο, ν. 6... Αραϊι πο Ἠαγο 16 οἩ. 121 20, εδωκε 

την δοξαν τῳ Θεῳ, πιά οι. 231 11, απο της δοξης του φωτος 

εκείνον. 1λοτο ἶ5δ α δροοϊῆο ΑἱοΥ. Ἰηαἱσαίοᾶ Ίπ 6οπιο οἱ ἴμοξο 

688658, Ὀιέ πο ἵπ αἲ]. ΤΠ {πο 65ο Ὦο[ογο Ἡ5 Ίο ΕθΟ πο βρυοϊαὶ 

ΥΟ8ΡΦΟΠ [ου {ο αγ σῖο, Ὁδ[ογο ρἱουγ, απ]οβς αἱ]αβίοη Όο παπάο {ο 

ς 1ο ολ]] οἳ ΑΌναλαπα οαῦ οἳ Ὁν οἱ ενα Ολλα]ἀεσς, νηογο ἀοά Πε 

αρμοατοά {ο Μπι, πλίο]ι ϱἱοσίοιιδ αΡΡοβταπσο ϱΆτο {ο {λαῦ Ρίαοο 

νο παπι ουρ, ΟΥ ου, οοπἰτασίοᾶ σε, γνὶοῖι ἵπ Οµα]ᾶσο πιθαηΒ 

ἐἱρμι. ἵπ Πεδίον απᾶ Οµα]άεο "ην δἱρπί[ος Πρ]! απᾶ [γαι 

15, {πουοίοτο, ἨἰσΒΙΥ ρτοῦαῦ]ο ἐἶναί, α5 οἩ ο1οΥ ορθαβίοπβ, .ἨΒεί]ιαί, 

Βεετε]ιεύα, «εγε]ιοπι, «Ἠέεχετ, οἴο., οοπιπιοπηογαίέο Ὠἰνίπο πιαη- 

{υβία[]οπ8 απᾶ ἱπίογροβίήοπβ; βο Φἰ6ΡΙΟη Ἠθίο ΤηΑΥ α]]αᾶο ἐο 

ἰπο εροοϊαὶ πιαπὶ(οβἰαίίοπς οἱ «εμοτα] {ο ἴ]ο Ῥθορίθ οὗ Αὔνα- 

λαπῃ, απἆ, {πογοίονο, ργε[ίχθς (]ε αγίας, οἱ ἴ]ιοδο Ίνμο {πίογ- 

Ρτοἰοᾷ Ἠΐ5 βροαοῖ ἀἱά κο αἱ]αθίγεΙΥ; αἲ 5 οτοπίΒ, Ίνο ϱΏου]ά 

Ἰοτο Ιπβατί 19 5 1νο Άπά 19 ἵπ ἐμ]ς αἱρηίΠοαπί Εοοπο. 

Ὁ Θεος τηε ὃοξης, 1εογα]]γ, {ιο ἄοὦ οἱ (πε Εἰογ/--“ἩἍθ--- 

ἔιο Πρ], ου ιο γὶβίθ]ο ερ]οπᾶος, 1 ἨλίοὮ Ἡο αρρεαγοᾶ {ο μθ 
Ταΐμετε οἱ 1βταε]. Τὴ9 ϱυπιροῖ οἱ Ἠ45 Ῥχόξθποο, Ἠ]οοπή., Ώο 

ἵ., ωφθη, σέεπν ὖψ, οἳ αμρἑατεά ἰο, Αὐνα]ιαπι,---ν Χαῤῥαν, 

.Οιαγγαπ, 60Π1. ΤΟΥ. ΗΔΤΑἨ, Ἔνοτη {ίς Ῥίαορ «ΑΡταίιαπι Ίνας 

οαπ]]οᾷ {ο λα ργοπαῖςοά Ιωπά4. Βίερ]ιοἨ, ὮΥ ἱ6 αἱ]αβίοἨ, 868ΠΠΒ 

{ο επάσαΥοΣ {ο βαράπο Ῥτο]ιάϊίσος, Ὦγ αββοοϊα(ἶοπβ {πηή]αν απά 

αστεοαδ]θ {ο Ἠΐ5 ααἶθπσο. 

Τη {Πο 6απιο {6]οἰίοις πιπΠΠοῦ, Υ. ὃ, 1ο οπιρ,αβίζο6 οἨ Πΐ8 

ομ]], ε» της γης σου, Ἀπᾶ εκ τῆε συγγενειαε σου,---{οἵβα]ο γους 

οουπίτγ απά γοις Ἰπάτες--]αξε πα πο πατίγτ Βίορῃσπ 

απά 15 αβεοοϊαίος Ίνειο γἱτίνα]]γ ἁοίηρ, ἵπ {οἰπίπρ {μδτιδε]γθβ 

1ο ὑμο ΟἨτἱήατ ρατίγι---ὰ της γηε, οαῦ οἳ {ια οοιπίτγ οἳ Ολοῖν 

Ἰπάτοάς εις γην, Ιπίο α οοιπίἹΥ. ΊΤΠο Ῥοποτ οἳ {πο αγίο]ο 

απᾶ οἳ {πο γγαπῖ οἱ 16 16 γγεὶ] οχλ]θ]{οά Ἰοτο, οαί οἱ {λε Ἱπίο α 

οο υγ. 

κ Χαῤῥαν, που 16 τοβονὺ οἳ τιηπάθηήηῃ ΑταῦΒ, 6 α πποπι- 

πποπ{αὶ Ἠαππθ, 16 πας Παναμ, ΊπΜοδοροἰαπιία, πποπαπποη{α] 

ἔ] οἱ ἐἶνο εοἩ οἳ Τοτα1, {αΐπος οὗ ΑΌταμαπι, Ναπου, απά Ἠαγαῃ. 

1 Ποιο μονο ἵβ πο αγίο]ς Ῥοίοτο 7Π. Ἀοῦ νο α]]οιν 16 Ὦο- 

οπ.56 ἡἐΠί5 Ἰαπά 15 αἰτοαάν ἀοβπεί απιᾶ πιαἆο ἀοβπ]ίο. Τη επ] 

νο ἁῑ[ου {ποια απᾶ οχσα], ἴο (ἄτθε] Ὕλο Ἠαά οπΙγ οπς 

αγ[ήο]ο, 

”.4/16Υ, Υλί]ιου ἔατ ἱ η, Ἰΐς {αίου ναβ ἀεπά. «Ίετα γη] 

Άσο. ῥοδί, 41:65. 

π Ὃυκ εδωκεν αυτῳ κληρονοµιαν εν αυτῃ, Ἡ9 β8νο Ἠίηι που 

δΏ ἱπ]οτίίπησο 1π 1ξ, ουδε βήμα ποδορ, ποῦ 6γεὮ α /οοἱ ὃ: εαζίἡ. 

Ἠοιν ῬιοσἱβοΙγ {Ἡο Ε6οπ8ο ἵβ ποτο ᾳίτοι Ώγ {ιο αΏδοπορ οἱ {ιο 

πγήσ]ο, 
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πιπα ΙΑΜΕΘ) ΥΠΠΒΙΟΝ. 

βἱιου]ά Ὀτίπς λποπι Ἰηΐο Ῥοπάᾶασθ, 

απᾶ οπῦτουί έλοαπ ονἰὶ [οι 14π- 
ἄταά γοαίβ. 

Ἡ Απά ἴπο παδίοα {ο ψ]οπα 
πογ δλδ] Ὄο ἵπ Ῥυπάασο υπ] 1 
Ἱαάσο, οαἷά αἄοά: αιιά αίνει ἴ]αῦ 

βια]]. 0116Υ οοππο {ουὔ]Ἡ, απά 5οιγο 
Ώαο 1π {18 ρ]ασθ. 

6 Απά 1ο ραγο ΗΙΠι ἴλμο 60Υ6- 
παπύ οἱ οἰγοιπιοϊθίοἩ. Απά 8ο 
4αλαπι Ῥεσαῦ Ίεααο, απᾶ οἶκ- 
ουηιοϊςοᾷ πα ιο αἰσαζα ἆλγ; 
απᾶ Ίδααο ὀοσαί ᾖ4οοῦ, υπᾶ 13οοῦ 

ὑοσᾶΐ ἴλο ὕννε]νο ραἴτ]ανοᾗβ. 
9 Απά ἔ]λο ραὐτίανομς, πιονοᾶ 

ση ΘΠΝΥ, 5δοἱᾶ «οδορ]ᾗ Ἱηπίο 
Ἠσγρί: Ῥαΐ0 ἄοά ννας ση μπι, 

σςΕςΙς ΤΕΧΤ. 

ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ 
καὶ κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια. 
Τ Καὶ τὸ ἐἔθνοο, ᾧ ἐὰν δουλεύ- 
σωσι, κρινῶ ἐγὼ, εἶπεν ὁ Θεός" 
καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται, 
καὶ λατρεύσουσί µοι ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ. ὃ Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δια- 
θήκην περιτομῆς' καὶ οὕτως ἐγέν- 
νησε τὸν ᾿Ισαὰκ; καὶ περιέτεµεν 
αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ: καὶ ὁ 
᾿]σαὰκ τὸν ᾿]ακὼβ, καὶ ὁ ̓ Ιακὼβ 

τοὺς δώδεκα πατριάρχας. | κα 
οἱ πατριάρχαι ἕζηλώσαντες τὸν 
᾿Ιωσὴφ ἀπέδοντο εἰς «Αἴγυπτον' 
καὶ ἦν ὁ Θεὸς μετ αὐτοῦ, 

ο 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΕΡΙΟΝ. 

Βηοτ]ά 6Πβ4ΥθΘ, απά ορΡΙΘΟΒ 

ἔποπῃ ο[ουχ Ἡαπᾶγθα θα. Απᾶ { 
ἴλο παϊοπ ο Ί]οπι Π6Υ 
β]ισ]] Ῥο ἵη Ῥοπάαρο, Ἰ ψῖ]] 
πραη]δῃ, δαἱᾷ αοά, απᾶ αἴτος 

ἐμ]β {16Υ λα] οοπ1ς {ον 
θηᾷ «561Υο πιο ἵη ἡπῖ6 Ῥ]αοο. 
Απᾶ 6οἆ ϱᾳαγο ΑΡταβαπ ἃ 8 
ερονοπαπύ οί οἰγοιπισϊθίοι { απιά 

5ο "19 ροραΐ 15αᾳο, απά οἱτο- 
οἱφοᾶ Ώήπι {Πο οἰσ]ύ] ἄαγ. «Απά 
Ίδααο Ῥεσαῦ ζαοοῦ, απ ᾖαοοῦ 
Ῥεσαῦ ἴ]ιο ἔννε]νο ραΐτίατοΙις. 
Απά ἴλὸ Ῥαήανομς, "πιονοᾶ 9 

γι ΟΠΥΥ, 5δο]ᾷ {οβερὴ 1ηΐο 

Ἰοαγρῦ. Ῥαῦ ἄοά να γΙζα 

10 Απά ἀε]ίνονεᾶ Ἠϊπι ουῦ οἱ 
31] Πἱ5 αἰΠ]οίίομς, ἂπᾶ 5αγο Ἠ]πι 

Ν 3 / 3 Χ ” 

καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ 
τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ 

μα Εΐπα, απά ἀοιίγαιοςί Πάπα οιιό οἱ 10 

αἲἱ Πἱ5 αΠ]οίοης, απᾶ Ρανο 
10 πασών 

3/. 

έδωκεν 

ο 6 Τουν Ἱμπάτεά φεανδ]. Τλϊς 16 α τουπά Βαπα, ταίλου εδω 

α Ρτθοίβο οπο, Ῥαπ], ἵπ 5 ο]λγοποἱοσίοα] ατσυπιοπί οοποουπΊης 

119 βαρογ]ουέγ, η Ροίπέ οἱ απ φπ1ϐγ, οἳ ο Ῥτοπιϊδα, το ἴηο 

Εἰνίπρ οἳ {6 Ίαν, πιο ἴ]παί ἱπίοτναὶ [ους απάτοά πιά 

Οτι γεαῖς (σαἱ. ὃ τ 17), ὑερίππίπς ση ἐλο οπ]ήπς οἱ 

ΑΌταβαπ], οὐ {μθ αμα οἳ Τὅ γοατ8, ΤΠί6 ογοπί απἰοζαίοά {1ο 

δὶν]ης οἱ {Πο Ίαν 480 γοανς--- 16 Ἱπίογνα] γμ]οὰ Ῥημ] οοπι- 

Ῥαΐοβ, Ῥοῦνοθη {πο Βγδύ Ῥτοπηΐδο πιο {ο ΑΌταλατη, οοποθυπίτις 

ἴιε βεεζι ἵπ. Ἰνλοπι αἲ] ἔμο {ιπή]ος οἱ ελο ομτί] εἰιου]ά Ὦο 
Ῥ]οβαθᾶ. 1ο πποὶο Ῥον]οᾶ οἳ {ο βο]οατπίπς οὗ ΑΕνπ]ναπι απά 

8 εεοᾶ, {γοπα {ο Πνδύ Ρνοπιΐςο {ο Ἠΐπῃ, αἲ Γὅ, 611 {λο Ἠχοᾶυς, 
38 480 γ6Λ15/; 315 Ῥοίογο ἐ]οῖγ ἁσδοσπό ἰπίο Ῥσγρέ, απᾶ 916 
γθατς ἵη Π0.---Τηο οογοπαπί οἳ {11ο ρτοπήςοά δοοᾷ απἱοάαίος {μα 

οογοπαπύ οἳ οἰνουπιοϊδίοπ, οοπβιπιπααἑοᾶ οα ἐ]ιο Ὀἰτι οἳ Ἱξαας, 

ὑπνεπίγ-ἤγο ΥΕΑ. 

Τμο Επ ο {ους Ἠαπᾶτοᾶ απᾶ {ΠΙΤ1Υ 15 οοπηραἑθᾶ ας {ο]οινς: 

Έγοτη ἐ]ο ρτοπαΐςο {ο {ο Ὀἱγίλι οἳ Ίδηπο, 20 γοςίβ. Ίτοπι {ιο 

Ῥϊγει οἱ Ίρααο {ο ἐῑιαί οἱ ᾖποοῦ, 60 γεανΒ, ἄοπ, 2ὔ : 26: ἆαοοῦ 

πας 180 γοαυς οἷά, ποτ Ἱο Ἰνοπέ ἆοππ ἱπίο Ἐργρί. Ἴ]οε 
πάᾶσς, ρίνο 216 Υ68ΤΒ. Απᾶ ]1δύ α5 Ίοπο ἐἶπιο Πἱ5 οἰ]άτοτ 

ἀπνο]έ ἵπ Ὡαγρί, σα]. ὃ : 1Τι--δεο ντ. (ΦΥ, Ὀν. Αἆαπι 

ΟΙατῖς Ἰπ Ίοσο. 

Ρ Κριω.εγω. ρινω Ἱ5 τορτοβοπίοά ὮΥ ἡ δμε αἱ Ἰαυ,2 άρα, 
ογώαῖπ, εδίεσ, ἀείογπιῖπε, οοπάσπιη, εσας, ἆαπυπ, αΌεισε, 

φιπέσ]ν. 

4 ατρενσουσι. «Δατρενω, Ἱεριοβοηθᾶ Ὦγ 5εγυς, εευεπίθεπ 

ἄπιοδς /ομγ πιο ὮΥ πουβμίρ, οοπι, Υ6Γ. ὥσγυς 9 αεηεγὶς, 

ωογσ]ὲρ 18 δρεσὶβα; απιᾶ, Γλλουε[ουθ, 1η, ΜΠί6 ο.5ο 1νθ Ρί6/[ΟΥ {ο 

Αεηιµδ ἳο Ώιο βρθοίθΒ, ἱπαρπιιοι 48 πο ὦοιβ) το ρῖοα τνης 

ταἴμου α Περη]γ βογγίοο έἶαπ α βρἰστ σα] πγοτεΒίρ. Του βογγοά 

ἵπ λο οἱάπεδς οἳ ἴἶιο Ἰοίου, Όπὸ Οµτ]δίίασς ννουδΗῖρ αππᾶ βοχγο 
οά ἴπ πο ησβς οἳ ορέγίέ απά ἵα ἐγιίῖη απᾶ πο η ὑλο οἱάπορε 

οἱ Ίο ]ομου, 

 4ιαῦηκην περιτοµης, ο 63Υο Ἠίτη α οοῦέπαπέ ο οἴτοιπι- 

οἱδίομ, απ Ιπδῦίἑαίΐοπ ο οἰτουπιοὶδίοῃ. «ιαῦηκη οσο 95 ἠπποῬ 

ἵα Ν. Ἡ., τορτοβοπ{αεᾶ Ὦγ ἰεδίαπιεπέ 18 ὧππος. 1Τὲ ρτοροτ]γ Ἱα- 

σαΐεε απ ἐποίέωίσπ, πο α ἐεδίαπετπέ ΟΠΙΥ ἵτ ἐΠο σᾳδο οἳ ον ἐσδ- 

ἰαἰογ. σποτίοα]]γ; αΏΥ Ἰπςὑζαοη ρτοροβοᾶ ὮΥ οπο ρατίγ. ὅον- 

ὃηκη πΙζλὰ ἴἶνο ἀγοεῖςα Ιπἱσαἰοά Ὢ οονέπαπἰ οἵ οοπ/χαεῦ Ῥούσνοσπ 

Όπο ρανέίος, απ] οὐ οοπ[οζεγαίο. Ἐαί α διαθήκη ἵδ, ΟΥ ΤΙΔΥ 

Ρο, αὐδοίπίο, απάἆ απαοἰοᾶ ὉΥ ὀπθ Ρατ{Υ ἰπῬροπου, {ο ανλίο]ι 80” 

ΙΩὶβΒίοΏ απά ἀοιϊἝβοεποθ ΠΙΣΥ ο ἆπο {ποπ αποίμον Ῥατίγ. 

Βασ] ατο αἱ] Ῥήνίπο Ιπβ 161018, 
» Ούτως εγεννησε τον ᾿ἴσαακ, και περιετεµεν. ΊΠο οὗτως 

Ἀσχο Ἰα8 τοβροοί {ο 6 οἰγοιπιοίθίπᾳ, 48 {πο οοπ{οχύ Ἰπάϊσαίθς, 

απά γοῦ 16 ἵδ πού ἵηῃ ος Ἰάΐοπι 8ο Ἠϊδίογίοβ]]γ «ἀῑνοοῦ π5 Ίο 

οου]ά γίδα. Ῥυή, ο ροϊπί Ὠοΐπρ ϱο πνο]] απάσγβδιοοᾷ Ὁγ 1ο 

10198, Ίο Ρτοσθοάδ Ιίῃ {ηθ ϱοποδΙοϱΥ απά ποῦ γγἰ(] ὑμο ἀοίπί]θ 

οἳ οἰγουπιοἰείος, Ἰλὶο] ου6τγ Ῥοάγ ππάσυβεοο(. 

εἶχαι ὁ ἴσαακ τον Ἰακωβ. ΤλΠῖ8 16 ργουοᾶεά ὮΥ εγεννησε τον 

1σαα-. στο, 48 ἵπ οὔ]ου 93568, Ίο Ἠάνο {ο αγέἱ6ἱ6, {ο ρίνο 

επιήποπςο οἳ εροοἰα] οοπβρἰοαϊ;, 48 ἵπ {1ο ΒΑΠΙΟ ΥΟΡΒΟ τους 

δωδεκα πατριαρχας---ἴ]ο Όννοἰνο ραἰτίανο]ιε- -ρΓοδαπιίπρ {μαῦ 

ἴΠοΥ νους ποἰον]οιβ ΡΕΓΡΟΠΒ. 
α Ζηλωσαντερ. 2ηλοω 18 πβδοί ἵπ 1015 ποοορίαἶοης ἵπ ἐῃο 

Ομηϊβείαα Θοπἱρίατος. Τό ἠπά]οπίος βἰπιρίο ο εσίτε απᾶ Ζο6αΙ. 15 

{5 Ίπ]κοι Π ὅοπαπι Ῥατίεπι απᾶ ΊΠ ἠπαΐαπι ρατίεηι. ἵ τα ]οπ]οιθ, 
Ἰ απι πομ]ους, 1 ἀοβίτο, 1 σουεί. ' ζουεἰ) βαγς Ῥαυ], ιο Ῥοδί 

δἱ[:9 ποῦ {ος γοις ΟἵΥΏ 8ᾳἱςο, Ῥιῦ {οτ ἴο βίο οἳ οὔµοἵς, 

Ποτο {8 {6 ἑακοπ ἵπα θεά 66Π5ο, ἐπ πιαίαπο φατίοηι ἐΠο Ρηἱτῖ» 
8ΥοἨ6 ποτ ππογθά πλ 0Ἡ οῦΥΥ. 
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κΙνα ΙΑΜΗΦ᾽ ΥΕΗΦΙΟΝ. 

ΏἍνοιν απά ὶδάοια ΤΠ {1ο αἱρ]ιῦ 
οἱ Ῥμαναοὴ Κῑπς οἱ Ἠσγρύ; απᾶ 
Ἡο πηπαάο Ἰΐπι βογοτΠοί ΟΥΟΥ 
Ἠσυρῦ, απᾶ αἲἱ 8 Ἰοιςθ, 

11 Νου Ἠθιο οὔπιο α, ἀθανί] 

οἵου αἰ] 1ο Ἰωπᾶ οἱ Ἐσγρί απά 
ΟµαποαΠ, απά οιοαῦ αβ]οξίοι 

απᾶ οί {αζμοις {οατᾷ πο βιβίο- 

ΠΏῃ66. 

19 Βα0 ὦ]ον ἆαοοβ πποσνα ενας 

ἴλθτο 18 οοἵη ἵπ Ιμσγρῦ, Ἰθ 

βοηῦ ουῦ οἱ {9ὔμογς ᾖναῦ, 

19 Απά αἲ ἴπο 5οοοπᾶ {πο δο- 

ΒΟΡΗ Ίναβ παᾶο Ίπουνα ἴο Πΐ8 
Ῥγοίμτοι : απιᾷ ο οδορᾗ”β Κάπάνεᾶ 

1745 1ηπάο Ἱκπονῃ απίο Ῥ]λαγαο]ι, 

14 Τ]οἨ βοηῦ /ο8δερΗ, απά οα]]- 

ο Ες Γπύμον ζαοοῦ ο Λη, απἆ 
αἱ] 19 Κἰπάτοά, ἴπταρ 56ο1ο απἆ 

Π[ίοση βοι1ς, 

16 Φο όασοῦ Ὑνοπί ἆοπη 1πῖο 

Ἠςαυρῦ, απά ἀῑοᾶ, Ἰο, απά οι {8- 
ἐπους, 

16 Απά πνοτο σοαιγ]οᾷ οΥο6Υ 16ο 

ΘΥΟΜΟΠΙ, απᾶ Ἰαϊά ἵπ μα εερι]- 

ομτο λαῦ ΑΡταµαπι ῬουσΏύ {ου α 
Βυαϊπ ΟΕ ΠΙΟΠΘΥ οἳ ἴ]ε 5ος οί 

Ἐπαπποῦ, {ιο Γαἱλογ οἳ Βγοπεπι. 

απΏΕκ ΤΕχΧΤ. 
3 .. / Ν / 3 / 

αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον 
Ν / / 

Φαραώ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ 

κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ 
Αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὖ- 
τοῦ. Ἡ ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ ὅλην 

Δ Α 3 / Ν ΔΝ 
την γῆν “Αἰγύπτου καὶ «Χαναᾶν, 
καὶ θλίψις μεγάλη; καὶ οὐχ εὔ- 
ρισκον χορτάσµατα οἱ πατέρες 
ἡμῶν. 3 ἀκούσας δὲ ᾽Ιακὼβ 
ο) ο) 9 »./ 3 / 
ὄντα σῖτα ἐν «Αἰγύπτῳ, ἐξαπέ- 

Δ / ς ο . 
στειλε τοὺς πατέρας ἡμῶν πρώῶ- 
τον" 3 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνε- 

/ Ν . ο 
γνωρίσθη ᾿Ιωσηφ τοῖς ἀδελφοῖς 

ο) Χ ο) 
αὑτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ 

Ν Ν / -Ὁ 9 / 
Φαραώ τὸ γένος τοῦ ᾿Ἰωσηφ. 

4 Δ Ἰά ἀποστείλας δὲ ᾿Ἰωσὴφ µετεκα- 
λ ς - 

λέσατο τὸν πατέρα αὑτοῦ ᾿α- 
Ν . Ν / 

κὠβ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν| ο 
αὐτοῦ, ἐν ψυχαῖς ἑβδομηκοντα- 
πέντε. κατέβη δὲ ᾿]ακὼβ εἰ 
Αἴγυπτον, καὶ ἐτελεύτησεν αὐ- 
τὸς καὶ οἳ πατέρες ἡμῶν: Ἰὃ καὶ 

, . στ ν ν ” 
µετετέθησαν εἰς Συχέμ, καὶ ἐτέ- 

3 αν / ΑΣ / 
θησαν ἐν τῷ µνήµατι Ὁ ὠνήσατο 

ο . 
4βρααμ τιµῆς ἀργυρίου, παρα 

.- σα Ν Αα / 

τῶν υἱῶν ᾿.Ἐμμορ τοῦ «Συχέμ. 

ἨΙΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ἠϊπι νου απά νἰδᾶοι Ίπ 
ἴιο αἰσΏύ οὗ Ῥματαο]ι, Γΐπς οἳ 
Ἠσγρί: απᾶ Ἰο πηπάθ Ἠἶπα 
ΦΟΥΘΙΠΟΥ ονοι Πμβγρί, απά αἲ] 
115 Πουιιβο]ιο]ᾶ. 
ουν ἔμοιο σβἵπθ α. "{ΑΥΩΙΠΘ 

προῦ αἲ]. νο Ἰαπά οἱ Ἱσυρύ 
απά ΟαΠα8Η, απά οιοαί αΠ]ϊο- 
οι: οαπά ουν {αὔ]λοις {ουπά 
Ὢ0 ΔΙβίοη3ΠΟΟ. ἘῬαἱ ὦαοοῦ, 

αμανῖησ Πουχά ὑμαῦ {Πουθ Ὑγαβ 
σοτοίη ἵπ Βιουρῦ, “Εεῦ δεηῦ ος 
{π]ιοί5. Απά αὖ ἴμο δεοοπά 
πας, 1οβαρΏ Ίγα8“η]αάθ Ι«πούνη 
{ο 1 Ὀγοίμτοης απᾶἆ ᾖἆο- 
βερ]ι’ς Ἰᾳπᾶάνεᾶ ρασσπιο Ὑ/α]] 
Κποννη ἴο Ῥμαναοῇ, 

Έμεη «ἆοβδερλ δοπύ απά 

οπ]]οαά 5 {π]ιο: φαοοῦ {ο 

Ηΐπας απά αἱ] 5 Κπᾶναεά, 

ἀβργοηίγ-βγθ 5οπ]5. 9ο {ασοοῦ 
ννοηῦ ἄονη Ἱπίο 1βΥΡῦύ, αηᾶ 
ἀϊθᾶ, Ίο απά οι {πἱπθις, απἀ 

16Υ8 οα1ΥΙΘᾷ οΝ6Υ 1ηΐο Φ]6- 

οὗθπι, απιά ]αά ἵη ο βερι]- 
ο,νο---]ιαξ νο. «ΑΡιΠαπα 
(ριχο]αςφθά νι ἃ- δαπι οἳ 
ΠΊΟΠΕΥ οἳ Ἠαιποι, αέλμε ος 

14 

κα 6 

Σ ἄοᾶ ρ1το Το ἆοβερᾶ χαριν και σοφιαν---Ώοῖ]ι απατίπτοιβ. 

Ῥιῦ ποῦ α ἴαγοι απᾶ α πνδάοπι---ἐπὶς γνου]ά Ἠπγο Όσοι οπἱγ α 

Ῥυΐ 16 {5 υπἨπα (ο, 1κο Ίζνευμα Ἅγιον, ποῦ βροοἰα] 6180. 

5 Ανεγνωρισθδη---αναγνωριξδομεαι. 

µενο», {οαπᾶ οηἱγ 1η 016 ρ]ασο Ίπ Ν. Ἡ, 

Κπούνῃ, οὗ τογοβ]αᾶ {ο 15 Ὀτοίμτοῃ. 

Ἰμίς {5 4π ἆπαξ Ἴεγο- 

1οεορ] Ίνα5 1140 
Ίο ποοᾶ πού Ρ]εοπαθίϊσ- 

ΙΘΓΟΙΥ Ἱπάοβη]ίο, Ὀυ6 αὐδίταοῦ ος αὈδο]αία, 38 {ο 15ο ΠΠΔΥ 9. 
1ο ᾳταύς, οἳ ]ανοῦ, ἵξδ πλαΥ ο αὈξο]αίο απᾶ το (ἶλοα{ πιοµδατο, 

ου 16 πιαΥ Ῥο, 1 οργεπίη οἰτοαπιβδίαησοβ, Ὁ βροοία] ϱΓποο, ΠιΥος, οὗ 

σέ Τὲ 16, ὑλοτοίοτο, πού α [πάγου απᾶ α γἰβᾳοπη, πος ἐ]ιε {ΑνοΥ 

απᾶ ἐλο υὶδάοπη, Ῥιΐ, δαροτίος {ο Ῥούμ, απᾶ πιογο Ποποταβ]ο, 

ππζοβηεᾶ {9γου απᾶ πὶβάοπι ἵπ {πο Ῥτθδεποο οἱ ῬἘΠαγαοὴ, έμο 
Κίηςρ οὗ Ἐργρί. 

Ν΄ Άιμος---ὕλεψις μεγαλη και ουχ χορτασµατα---α] ἱπᾶσβπ]έο 

---απιίπο, (ομ]α ο, πο δαδίοπαπορ, 

απ΄ 4κουσας, Ῥατί. 8οΓ., Ἠανίηρ Ἠοστᾶ, Ῥαΐ απο αδ ὑπ μέ] 

απᾶ ας ἐπείο(υ], τε «ασοῦ Ἰιοατᾶ. 

7 Σητος, Ἰουτίσοπ Έχηςς Γουπά Ίπ Ν. ,, ὑπγο]νθ Όπιος τοπᾶστοᾶ 
τυ]σαί, Ὅπ]ου «ο, 60Πη. σου. .γιωπεπίην 15 115 πιοβῦ ᾳαπογαὶ 

εοηςο, ἐγὰΐσιωη, ο[νοι. (ταῖΐπ ἵ8 αν βοποτίο ἔθιπη, ἱπο]αζίης αἲἱ 

Βογ!5, ἐ]ογοίοτο Ῥτεί[εγαβ]ο Ἰοτο, 

5 Πρωτον, αἄνοτὸ, ᾖγοί, Ἠνδι παρ, 

Π{οτα]]γ Πί6 αφοσίζε», ἵπ ᾳμοβῖ οἳ {οοᾷ. 

Εξαπεστειλε, ἴ]ογ Ὑγοτο 

.ΙΙΥ ΒΑΥ Ίο τας αραῖῃ πιαᾳο Ίσποση, Ὀαέ ΒΙπΙΡΙΥ παρ Κποπα, 

πονοί Ὀοίονο Παγίης Όοσῃ πιαζο ΚΠΟΥΠ. 

 «Φαγερον το γενορ, Ἠἱ5 Ιἰπᾶνοᾶ Ῥοσαπιο γγο]]-Ἱκποιτη. 

5 Αὗτου- οπή θεά Ὦγ Ρ., Μοᾶ. μπι ΤΕ -- ἩΟΊΘΥΟΣ, 

πιρ]ίος, 

4 Ἔλοβο ϱ σουεπίἠ-ῇυο οι] πιαδὲ Ιπο]αᾶο ἐπο Ώνο δοπε οἳ 
Ἱρ]ηταίπι απ Μαπαρδο]ι---απά ργοδαδΙγ οίμαεν ἀοβοεπάαπίς οἳ 

1 57ο8εΡΗ, ἴο βαδίαίῃ {πο τοπάΐπρ αἀορίοά; οἳ π]ίοα, Ἡούνοτογ, 

Το 

Πεντε ἵδ οἳ ἀοαδέ(α] ααλοσ1{γ. 

Ίο Ἠπγο πθΥοΓ βοεη α ΊΟΙΙΥ βα{ἰδίποίουγ γἰπάἰομ]οη. 

{01οἳν ἴ]ιο ἰοχί οἵ Ῥαρείου. 

5 Ὁ ὠφνησατο-- τιμης αργυριου, Ῥιτομαβεά πηίἩ ο ΕΙ οἙ 

ΤΠΟΠΟΥ, 4Ώ οβ(ϊπηπίο οἱ Βἰνογ, «αρα, Ὀοδίζε ϱί ἴλε 6οπ5 οἳ 

Ἡαπιογ. Ίου Συχεμ--του εν Συχεμ, το]θοίοά Ὦγ ΤΠ. 

{ Παρα των νἷων «Έμμορ του Συχεμ, πεατ ἴο, ντ. 0141108 

οοτγθοίοπ οἱ ο τοχύ Ώοτο 15 Ρ]αηςίο]ο,  πδίμο {πο ριχο]αβο 

Ἠοτθ πιοποποᾶ σας Πηπο ὮΥ 4ὐταλαι οἳ Ὦγ «ασοῦ ἵς Πή- 

Εαἰοᾶ οπ πιαπακοπρέ παἰποηίγ. Ἐαΐ 15 πιαπυβορίς αγθ βή1 
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ΚΙΝ6 ΠΑΜΕΘ) ΥΕΠΞΙΟΝ. 

17 Βαΐ ὦΊιοη ἰμο πιο οἱ {λο 
Ῥτοπηίδο 49ου πα], νν]ο (οά 
ηαά ΑΟΥΤ ὕο λύναμαπι, ῦλο 
Ρρορίο δινουν απά πιπ]ᾶρ]θᾶ Ίπ 
ἨβΡρί, 

18 Τί] πηοίλει Ἰΐπς 4.058, 
υλ]ος ἆπονυ πού ἆ ο8οΡΙ., 

19 Ἔμο βαϊππο ἀθα]ς ει] 
ση ους Ἰπάνσᾶ, απά ογ]]-δη- 
ἐχεαζεά οιιὉ (αὔμους, 5ο ἐλαὐ ὕΠ6γ 
οαδὲ ου{ {μοῖν ουης ομΙ]άτ6Π, Το 
πο οπᾷ {λογ τηὶσιῦ ποῦ Ἰἱνο, 

90 Τα νο πιο Λ{ο86Β 1ναβ 
δοἵἩ, απά 1να8 οχοεεαϊῖπς {ἱχ, απά 
πουήδ]λεά αρ 1η Πἱ5 {9ὔλλθι’Β Ποιιδθ 
ἔηνγσο Ππιοηίη8: 

91 Απάᾶ ν]θη Πο Ίνα8 οδεύ οαἴ, 
Ῥμαγασμ”ε ἀπιδ[ίου {οοῖς Ηΐιπ 4Ρ, 
απά ποπν]ε]εά Επι {ον Ἠου ΟΥΥΗ 
8ΟΠ. 

αππβΙς ΤΒΧΤ. 

1 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος 
τῆς ἐπαγγελίας ἣς ὦμοσεν ὁ θΘεὸς 
τῷ ᾽Αβραὰμ, ηὔξησεν ὁ ὁ λαὸ καὶ 
ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτφ, ἄχρις 

οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς 
οὐκ ᾖδει τὸν Ιωσήφ. .. οὗτος 
κατασοφισάµενος τὸ γένος ἡμῶν, 
ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοῦ 
ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, 

εἰφ τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι. 50 "Τν 
ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μ{ωσῆς, καὶ 
ἦν ἀστεῖος τῷ Θεῷ' ὃς ἀνετράφη 

μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πα- 
τρὸς αὑτοῦ. 3 ἐκτεθέντα δὲ αὐ- 
τὸν, ἀνείλετο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ 
Φαραὼ, καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν 

ΚΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Φᾖαοβοπι. «Ῥαΐ, αοοοτάΐηρ 88 
ἴ] {πιο οἱ ἴμο Ρτοππἱθθ, Ὑ {οἱ 
αοἆ Ίαβ ΒΟΓΗ {ο Αὔταµαπι, 
Ψ88 ἀναν]πρ Ὠθαι, ἴμο Ῥθο- 
Ρο Ἠπά βιονη οπά πισ]- 
Ρ]θά ἴπ Ἐσγρί, Σ011] αποίἶιαν 
Κῑης ητο5ο, πο Ἠαὰ ποῦ πο 
η] ο5οΡ].. "Το Α88ΠπΠθ Παν- 
ἵης {νεαίεά ος ταοο οτα{11γ, 
ορριθβθθᾶ οἩἳς {9ήΠ6ΙΒ, λα 
16 παρΏύ 6χρο5θ {]παίγ κη- 
{ππία, Ἰπ. οτάε; {λα {1αγ 

|παάἰρ]ξ ποῦ Ῥο Ῥτοβοινοά 41ἱνθ, 
Αἴ λμ]β Ὠπιο ἡοςος ννας ῬουἨ, 
απᾶ Ίγα5 Ιοχοθοά{ηρΙγ Ῥεσυ{1- 
115 νν]ιο ννας πουτιδμεά 11 Ηἱ8 
Γαἱ]θιύς Ποί1βα, Το Ὠιοηπίμβ. 
Απά, πο Ῥεῖηρ οχροβεᾶ, Εα18- 
ος ἀθαρ]ύει "αάορίοά πι, 
απᾶ "ηουθ]ιοᾶ Ηῖπα {οΥ Ἱθγ ΟΥ 

1π 

{κ 8 

ποσιπια]αέίης ντο β]ια]] ποὺ οπῖοτ 1πίο {μο πηον]{β ο 1ο ᾳποβίίοπ, 

οἩ ὙλίοὮ (Ποτο ἴ5 πού απ εἰσπιονί οἱ [61 οἳ Ρἱθιγ ἀοροπᾶ- 

1ης. 

Τὲ 16 ποῖ α Πἰδέογίο ιοῦ, ελα ΑὈταίϊαπη Ῥοιρᾗύ 6 Πο]ᾶ, 

ο Ρὶοῦ οὗ σγοιηᾶ.----Τϊς ἀϊδοτοραπογ ἶ6 Ἱπρρί]γ οουτοοἰοά ὮΥ 

Λάαια Οἰωεῖς. Ἠίς οἱ εἶσαὶ ποίο οἩ ἴ]λο Ῥαβξαρο 1νο βΗδ]] ηδτο 

αποίο ἵπ ζυἱ]. 

κ Ίππο αοσοαπίς βοοῖπ Ίιοτο {ο Ὦο οοπ{ομπἠεᾶ, 15. Τμο ρΙτ- 

σἨπβο πικάο ὮΥ «Αὐταλαια οἵ ο ομνθ απᾶ Βο]ά οἳ Ἡριτοι, 
τλλο]ι τταβ ἵπ ἴλο Πο]ά οἳ ἠήπο]ιροἱα]ς 5 Ῥιτο]αδθ ἵγας πιἆο 

{τοπη {πο οὐί]ἄτοι οἱ Ἠοίμ, ἄοπ. 25: ὃ, 10, 17. οπᾶ, Το ρΙ- 

εμαδο πιδᾶρ ὮΥ «/ασοῦ, {τοπ {ο β0Π5 οἱ ΠΑΠΛΟΣ, ος ΤΠΙΠΙΟΣ, ος 
α βορι]σλτο, ἵπ. πγη]οῖ νο Ώοποβ οῇ {οδορᾶ Ίνουο Ἰπίά; ἐΠ1ἱ5 τας 

Ἰπ Θγοβαπι, οὗ βμοσμοπι, ἄοπ. ὃδ 119: ορ]. 14:93. Ίο πνονά 
Αὐταλαπι, ἐλοτοίοσο, {πι ΕΠπῖς Ῥίασο, ἵ5 οοτύαϊπ]γ α πηϊςίαίκο; απά 

θιο ποτά {αοοῦ, ὙΥλίο]ι 8οπιθ Ώαυο βρρ]/θά, ἶ8, ἄοαδ{]οβθ, πἹογο 
Ῥτοροτ, ὮἩρ. Ῥομίσοο 8ΙΡΡΟΒόΒ {]ιαύ Ἰαο ουἱρίπα]]γ Ἱντοίθ, ὁ 

ωφησατο τιμης αρλγυριου, Ὑ]λο] Ἡο Ῥουρλύ {ος α δήπι οἳ 

ΙΠΟΠΟΥ 5 ἐῑναί 18, ἸΥνλἰοϊι «Ζαεοῦ Ὀουρῆί, πιο 18 {ο Ἰαβδῦ ΡοΓΒοπ 

οἳ {πο αἰηραίας πυπιθος βροθη οἱ ἵπ {16 ρτοσσᾶϊπρ νΥοτρο. 

ΠἩο56 πῃπο 8η ἐλαῦ ἴλθ πνοτᾶ ὤμησατο, Ὀοιρ]ί, Ἠαᾶ πο 

ποπη]ηβ/{γο ο85ο ]οϊπαά {ο 169, απᾶ ἁῑά ποί Κποῦ γ]οτο {ο Ἠπά 

ιο Ῥτομου 916, Βοοπα {ο Πάγο ἱηβοτίοᾷ 4βρααμι, «4ὐταλαπι ἵπ 

ιο έοχε, {ο ἰλλπί Ῥισροβο, π{ιοό ραΠ]οἰοπί1γ αὐίοπάίπρ {ο ελο 

ἀῑ[οτοιί οἱτοιπιδίαποθς οἱ ἣὲς Ριτολαςδε, {Γοπι ἐλαί οἳ {αεοῦ.Ἱ--- 

Λο 71 10, 
Βοιπο ήπ]ς ἐμαῖ ντ, Οἰατ]ς 18 πού ϱυ{Ποίοπῖ ααἰΠποτ6γ {ον 

σοιτοοβίπᾳ {ο ἰθχί, αραἰπεί {1ο απὐΠποτίϐγ οἱ 8Ο ΠΙΔΏΥ τηλπι- 
Βορίβ. Όοπιο οἱ υΥὶο] τοπά «ους (έ1λοτ/) πλου ῦ αΠΥ Ῥτομος 

πηπιο, Ῥαῦ ἐμο Βγτίας-- ἐπο οἰάρεί ἐαπβ]αίοπ---τδίαίπς {ιο 
παταο Αὐταλμαπα, Μαγάοσ]0ε Βγτίπο τους 16, ὁ πλίοι Αγαλαπι 
Ρουρ πὴ{Ἡ πιοπΘΥ οἱ πο 8οπ8 οἳ πιπιοτ” Απά α8 πθ 

Ἰανο ποί αἱἲ] ἐἶλο αποϊοπΏ πιαπιβοπρίδ, πο ελα] γοὐσίη λίς 611 

πο Ώπἆ εοπιο 1ποτθ Ρ]αμδὶρίο ααζλλοτίϐγ {ος τοραᾶἰα πρ 16. 

5 Ῥαῖ (καθως) ποοοτάἵπρ {ο ἐλο ίππο οἱ πο ρτοπιῖβθ πγΏίοἩ 

ᾷοᾶ (ὥμολογησε», πι Τ{., οἳ 19 απἰλο](γ οἱ Α.Β.0Ο. νυ]. 15, 
90,5ο ΑΙ) ορεπ]γ ἀνο]ατοά, 

 Αχοις οὗ ανεστὴ βασιλευς ἕτερος. 

δάᾷ επ᾽ 4φυπτον, ἵπ ΕρΥΡύ. 

1 Οὗτος, είς Κπα, ν. 16. 
} Κατασοφισαµενος το γενος ἧμων, Ἱανίηρ οτα{Η]ν ἐτεαιθᾶ, 

Τησοπίοβα5 ανοτεις αἴίαπσιη, .Ααἲς 7: 19, Οπἰέΐσα Μαοτα, 1 18 

πνοτί]γ οἳ ποΐίοθ, ναί 0πἱ8 {6 ἐἶνο Ιάοπίλσαί πγοτᾶ {οαπά {π ιο 

Βερίπασίπέ, Ὠχοάαα 1: 10, 15 οχρτοβαίνο οἳ {1ο π]οἰςοᾶ ρα Η1ίΥ 

Ριποίΐοσά προπ 6ἶιο Τεταο]ϊέορ ὮΥ ἐπο Ἱήργρατ ἀθεροίίεπι, Ἱγο]] 

ἀοβποί, “Βορηἱβπηπ{ίς, οὐ αγρα(ίς {]]αοἰῖδ αίος αἀτοτεια α]- 

απστη, απαθὶ {9]6ῖ9 οὗ βορηἰςΙοίς ταὐἰοπίδας οἱ οαγ{]]αὐἰοπίΌαβ 

τοάατρασπΒ. ΤΙΣ. ΤπίοιρτείθΒ υὐαπίας Που γειῬρο, Εκ. 1: 10--- 

Ῥεα]ί σι)11ΕἶΨ, Ῥοηυπ, Ἰμιεο]λλευοιιδί ρο]ίο, ῶοπα, Ὁπ]ισί]η, 
Ὑγαϊς., ορ. ΟναΓΗῖη, Ματᾶ. 

κ Του ποιειν εκθετα τα βρεφη αὗτων», ὮΥ οββΐηΠρ ου, οὗ ϱχ- 

ροβΐπρ ἐοῖς Ῥη0ς68 ἐ]ναῦ 1λλου ποἰρΏ{ πού 1ϊπο, 

1 Και ην αστειο τῷ Θεῳ. ο Ὑνά8 οχοροάίπρ Ῥοασαἡ{α], 

ῥεαωῇγω] ο ο. Ίο ἨΠοῦτονα, {ο οχρίθΒβ 11ο εαροτ]αήγθ 

4εριοθ, ΥΥΟΓΘ ΒοπιθΜἰπηος Φοομδίοπηθᾶ {ο πάᾶ {ο ἡλοῖσ πουπ {11θ 

πνοτᾷ ο. εποο Ίο τολμά {π Ηεῦταυ οἳ ’" {πο ορατβ οἵ ἄοά,) 
ἁ (Πο πιουπίαίπς οἳ ἀοᾶ,) Ιπάιοπήτο ο 1ο ππουπίαίης απἆ 

ἑοποτίπρ «οατβ. ΊΜοβοθ ἴλοτ 8 Ῥοπα η] {ο αοἄ, εῑναῖ 18, 
βιροτ]αΜἰνοιν Ῥεαα Μα]. ολις µεγαλη τῳ Θεῳ, ἄοπαβ ὃτ ὃ, 
Βορί,, ἔἶνο 5αχηο {οτ]π οἳ ἴἶιο Ἠοῦτοιν βαρετ]αάνο.--- Παε]ο. 

πι 4νειλετο, ποῦ Ίγοπι 1ο πγαίεν, Ὀπὲ {οἷχεγε ἴέδεγος, αἀομιες. 

5 Ανεῦρεψατο αυτον ἕαντῃ εις υἱο», πουτὶθηθά Ἠΐπις ερ, 

οτώετ ἰοι οἳ ]οΥ ἆ 50η ἴο Ἀρτβο]έ, ΟΥ Ίιε οἵύη 6οπ. «4υτον ήλι 

ἐλο ρατ(]οῖρ]ο 18 πο απ αοοαδαἑἶτο αὐβο]αίο, 

ΤΠ. ἀπά 80ΠΠΘ Οὐ]ουβ 
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935 Απά Μοβος Ίναβ ]οαιηθά 1π 
91] {1ο νηκάοτη οἱ ἰπο Ώργρί]απε, 
απᾶά γα8 πηὶσΏῦγ 1η νουάς απ 1π 
ἀοθᾶς. 

98 Απᾶ νετ ο ἵγας {α]1 {οτῦγ 
γθαΙ5 ο]ά, ἵ6 ος πο Π18 Ἰμοαγή 
ο νὶῖς μΐ8 Ῥτείμτοη ἐῑο οή]άνοιι 
οἱ 18γαο]. 

94 Απά βοεῖησ ΟΠο ο {λοπι 
βυῇογ Ὢτομς, Ἡο ἀε[επᾶσᾶ ᾖέηε, 

υπᾶ ανοηβοά Πίτα ἴλαῦ ννας ορ- 
Ῥιοβδεά, απά Απιοίο {πο Τσγρ- 
Παη 

96 Του μο βαρροδαά Πὶς5 Ὀτοῦ]ι- 
16η νυοπ]ά Ίανο απάστε[οοᾷ πουν 
ἴμαῦ αοᾶ ϱΥ 118 Παπά υνοι]ά ἆο- 
Ίνοι ἔποια: δ6 ου ππάσιείοοά 
ποῦ. 

96 Απᾶ {με ποχῦ ἆαγ Ίο βηενγ- 
οἆ Πήπιδε]ί απίο Όλοι 8 Τ1αγ 
βίγουο, απά ννου]ά ανο ϐεῦ {Πθίη 
3ὖ οπθ ασδίη, βαγίησ, ΦΙ18, Υο 
89 ΡΥΘΊΠΤΘΗΣ ΥΝΏΥ 4ο 7ο ἧποπς 
οπο {0 ποίμθν Ἡ 

97 Ῥιαΐ πο ἴμαῦ ἀῑά Ες παϊσ]ι- 
Ῥοιν νποης, λγαςῦ Πα ανΑΥ, 
βαγίπα, Πο πας ἐμεο α }α]6ς 
Ώπά α Ἰαάσο οΥ6Υ τς5 2 

95 Πέ ἔλοια 1 της, αθ ἔοι 
ἀῑάξί ἐπο Ιεσγρίίαη γεβίογάαγ ᾗ 

99 μου Βεά ἸΜοβ8ες αἱ {ή 
ΡΑΥΙΠΡ, απά γνας α αὔαησου 1π ἐ]ιο 
Ἰαπά οἳ Μαάίαη, Ὑνετο Ίο Ροσαῦ 
Έννο Β0Η8. 

90 Απά ΊΎμεη {ογύγ ΥοαΥ8 Υνθιο 

απΏτπῖς ΤΕΧΤ, 

ε ω / ’ 
ἑαυτῇ εἰς υἱόν. 3 καὶ ἐπαιδεύθη 
ᾖ{ωσῆς πάσῃ σοφίᾳ «4ἰγυπτίων" 
ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἐν 

ἔργοι. ὃν ἹΏς δὲ ἐπληροῦτο 
αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρόνος, 
ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ 
ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὑ- 
τοῦ τοὺς υἱοὺς ᾿Ἱσραήλ. ᾖν κα 
ἰδών τινα ἀδικούμενον, 

ο 

Σ / 

ἡμύ- 
Ν 3 { 3 / - 

νατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ 
/ / Ν 

καταπονουµένῳ, πατάξας τὸν -4ἰ- 
/ οὗ 5 / ν / 

γύπτιον. ἐνόμιζε δὲ συνιέναι 
Δ 9 Ν ς ” οϐ ε Ν 

τους ἀδελφους αὐτοῦ, ὅτι ὁ Θεὺς 
Δ Ν . . 

διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς 
λ «ν 

σωτηρίαν' οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. 
20 . 3 / ς / 3 θ 
-τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὢφ η 

αὐτοῖ µαχοµένοις, καὶ συνήλα- 
Δ ε Δ 

σεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπὼν, 
/ α 

"Ανδρες, ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς 
ο) 3 / . 

ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους,; ὉἹ "ο 
. ΔΝ ή 

δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον, ἀπώσατο 
Ν . Ν [ή 

αὐτὸν, εἰπὼν, Τΐς σε κατέστησεν 
λ 318» ε- -ν 

ἄρχοντα καὶ δικαστην ἐφ ἡμᾶς; 
26 Ν 3 - ΔΝ / Δ 

µη ἀνελεῖν µε συ θέλεις, ὃν 
/ 3 - λ Ν / 

τροπον ἀνεῖλες χθες τον Αἰγύ- 
9 ο Ν . 

πτιον; 3' Έφυγε δὲ Ιωσῆς ἐν 
ων / .. / / 

τῷ λογῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πά- 
ῃ α Ν 5» / 

ροικος ἐν γῇ «Ηαδιαμ, οὗ ἐγέννη- 
Δ / 

σεν υἱοὺς δύο. ὃὃ Ἰαὶ πληρω- 

ΠΡΥΙΡΕὉ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

8ο. Απά ἸἼοςθε Ίνα «ο ισαίεά 93 
1Ἠ 1] ἐ1ο ν]δάο}α οἱ ἴμε Τσγρ- 
Πσπς, απᾶ ννας ρηηὶσ]ιϐγ 1η Ἰής 
γνοχᾷς απ 1π οἨ]8 αοὔ1οπς. 

Απά γνηου Ἠθ να {π]] {ογίγ 
γθ6α18 οἰά, ἵδ οαπἹς Ἰπίο 8 

Ἠοατί {ο ]οο] α{{εν 1ή5 ῬνείἩγση, 

Ώιο ομή]άνοι ο{]διγας]. Απάβεο- 
ἵπςσ οπο οἱ λλοπα "Ψχοπσθᾶ, Ἡο 

ἀοίοπάθά πι, απά αγοπᾳοά 
Ἠά νο 8 ορργεβδαά, 
απιϊήπσ πο Ἰσγρίαη. Το 
βιρροβδθᾶ, πάεαά, 5 ὮῬνοί]ι- 

16η Ἱυοι]ᾶ Ίπνο απάθιρδίοοᾶ 
υπαῦ ος, Ὦγ Πῖ8 Παπά, ννου]ά 

ἀο]]νει επι: Ῥιας ἴμον ἆῑά 
ποῦ απᾶεγείαπάἆ. Απά {1ο ποχύ 
ἆαγ, Ἠθ 'μονεά Ππηςο]ῇ ἴο 

ὕπαια 45 ἴ1οΥ Ίπογο (ααγγο]- 
ης, απᾶ υγου]ά Ἠαγθ «οοπηρε]- 
1οᾷ ἔμογα ὔο ροᾶοο, αγίης, 1οι 
01ο Ῥτδίμτοῦις ἨΠΥ 4ο Υοι 
ὧώτοης οἩθ αποίῃον! Ῥταῇ ]ο 
Φο ἀῑά 6 ποῖϊσιρον νχοης, 
ἑλταςῇ Εἷαχ ΔΙΥΑΥ, δαγΊηα, 11ο 
πηθᾷο οι ἃ τα]6ί απά ο Ίάᾷσο 
οὖει πβ7 ἨΝ] τοι 1Η 1ο, ας 
γου Κα]]οά {πο Ἠργρ απ γοβίαι- 
ἀαγ] Τεν Μοβος Παά "αὖ ἐλ]ς 
ΒαΥΊΠς, απᾶ νναβ α βὔτάηςδοΥ 1η 
νζ]θ ]απς οἱ ΜΙάῑπα, 1π ν]]οἷι 
Ἠο Ῥοροῦ ἔνγο βοηΏ8. Απά νηθη 50 

νο 8 

25 

20 

25 

29 

5 Επαιδενθῃ πασῃ σοφιᾳ, ἀπίάνο, ποῦ οἳ ο ΙΠβίγαπιοπ, 

ο Ἰπούίο, Ἠγίη,, απᾶ δοπηο οἱ]οςβ, τοπἆευ δαΐ οῇ {11ο λαπΤΕΓ. 

οϐ 5 οοπΥΥΠΙΘΗ, Δ/{ἱου ευτε--ύμεις ἵδ τοάαπάληί, Ίνατε, 

πςια]1γ τοπάετοά οὐ, 16 απ αροτογϊα]οπ οἳ του γγοτᾷς, ἕνα 

τε γενηται, ἔπ ογᾶεΥ {ο τυ]ιαί δ]ιοι]ώ 1ὲ ὃο ζ- το] 7 16, δή ιο γὶδάοπι οἳ {ο Ἐργρίίαης, α5 11ο Ιπςταπηοπὺ οἳ 15 
ουἱέατο, ϱ Τμο αοοαβαίἶγο γγου]ᾶ Ῥο ἐἶλο οτάίπατγ οπ5ο {του 

ΜΒ ραθβίγο..----Εαεᾖ 

» «ἄυνατος εν λογοις, ποῦ 8ο Παοηπῖ 48 Λλτοη, Ῥιῦ 4Ώογο Πίπι 

π βἰτοηρί1ι, ας Πΐ5 6ροσσ]λες {41Υ αἰ{οςθῦ. 

4 4ὗτου 5Ἱοι]ἆ ὃο αἀ ἀσά {ο εν Λογοιβ και εργοις.---δ., 8ο., 

Ίπιι Τά. Τὲ 18 πιοτο ἀθβπίέίνο, απᾶ Βοσπιβ {ο Ὁθ ἁσπιαπάσα, 

Σ Αδικουμενον, Ἰη]ατοὰ Ὦγ γἰοῖθησο, Ἐκ. 21 11. ποιῃσεν 

εκδικησι», Δγοηροᾶ ἴλο Ὕγουρ, ος τοιρ]έ τεάγεσ. Παταξας 

τον ιγυπτιον, Βηϊάπρ, ἸάλΊης {1ο Ἠργρίίπη. 

. 4ε 15 Ποαοπ1γ, ἵπ Τλικος βέγ]ο, Υοτγ εἰοπαπί]γ τοπᾷστοᾶ, 
ὑπαζεες----νοτο, Ὑηοἳι {1 56] ϱ1508 45 {Πίς, Ίνο οοποσίνο {5 ΊΠ 
Ροέΐου {ασίο ἐπαν αυίθπι, ἐβίέτ, δεὦ, ἰάπέ, φωόπ, Οἵ ΡοΥΤο. 

 Φφῦη αυτοις, Βἱιογτοῦ Πἱτηβο]ί αρρουγα---έο λοπι- -ἴπνο 

π ἆυγηλασεν, ἆγειυ ἰἱορεί]νεν, οοπιρο]θᾶ---Ὑου]ᾶ Ώαγο οοπι- 

Ρο]]οά ἔ]ιοπι ἔο Ῥεπος, α5 ἴλο βοριε] ϱΊουΒ, Ὀέ {αἱοᾶ, ἐλγουρ]ι 

ἴλο αοανὈΙϐγ οἵ ἠῑιοίν Ίαπιροῦ, ΟΗΠΙΥ {ουπᾶ ἵπ {Πἱβ ρ8884ρο Ν. 

Τ. Νοῦ ὮΥ νἰοϊοποο Ῥιέ Ὁ) αισαπιθπί, 

Υ Εν τῳ Άυγῳ τουτφ. Τίς 18 ΕπροπαἰγεΙγ ἀεβπίίθ, Ὦο- 

οπ1180 16 Ῥοσαπιο 5. Ργοσπαηί {αοῦ ἵπ Πΐ8 {αέητο Πβίουγ. Ἐχοάις 

2119. Ἐλαταολ που ϱουρ]λῦ μΐ8 Πίο, 

» 1ν γῃ Ἠαδιαμ, ἵπ ἴ]ιο ]απᾶ οἳ Μάΐπη, οἳ ταἶλος Μαβίαπη. 

1 18 οοπΙπἹοΏ 6ο οπηῦ ιο αγίῖοῖο Ῥοίοτο ΥΠ, '"Πεηῃ αΏγ α- 

ᾖοσεῖγο ος π]αποί ἴΒ οοηποσίοά ἱπιπηθᾶ(αέο]γ στι {1803 ἠπεῦ α8 

ἵπ ἐμο 6180 οἱ Ζὔνευμα, Ὁ1 Άγιον. ΌαδεῬ οἵ βρθοῖαὶ Ιπιρογύ 

ποί τορυἰτίης 6, ἐλλο αά[οοίίγο 1δο]ί Ῥοΐπαρ ἀοβπίιίίγο, Θοο 
γ. 96: 15 : 19, εν γῃ «Ἀανααν. 
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οχρϊτος, ἔἶπαιο αΏρουγοά {ο Πΐπη 
π πο υ]άσίπαςε οἱ πιουηύ ΦίΠη, 

8Ώ 4ησεὶ ο{ έο Τιοτά ἵηπ α Παπ] 
οὗ βτο Ίπ α Ὀ15]1. 

81 ποπ ᾖΜοβος δα’ ᾱἳ, Ἶδο 

Ψοπάᾶσιεα οὐ {πο αἰσηί; απᾶ ἃβ 
Ἡο ἆνοιύ που {ο Ῥομο]ά δὲ, λα 

νοίσο οὗ ἴλπαο Τιοιά οὔπιο απίο 
11Η, 

99 δαπις, 1 απ πο ἄοά οἱ 
Όγ {αὔ]χους, ἔλο αοἆ οἱ ΑΡναβαπ, 

αππσςκ ΤΕΧΤ. 

θέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὠφθη 
αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ 

ἄγγελος κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς 
βάτου. ὃ ὁ δὲ Ἰζωσῆς ἰδὼν 
ἐθαύμασε τὸ ὅραμα: προσερχο- 
µένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγέ- 

νετο φονὴ Κυρίου πρὸς αὐτὸν, 
ὃν ἸΙγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων 
σου, ὁ Θεὺς ᾿ 4βραὰμ καὶ ὁ Θεὸς 
᾿Ισαὰκ καὶ ὁ Θεὺς ᾽ Ιακώβ. ᾿1ν- 

ΕΡΒΥΙΞΕΏΡ ΥΕΠΡΘΙΟΝ. 

{οχ{γ γα} πγειε οχρ]τοᾶ, ἔ]ιθτο 
αρροανεᾷ {ο Ἠίπι, Ίπ πο νὶ]άθι- 
ποςς οἱ πο πιουπίαϊη, Οἰπαὶ, ἃ 

αη]θακοηΏσοχ οἱ {ο Το, ΐπ α 

Ώαιηο ο Ηγοἵη ἃ Ρ45Ἡ. Απάννλεη 
Ἴοεος εαὶν 16, Ὦς ὦοπᾶςσιοᾷ αἲ 

πο κἰσ]ῦ5 απιᾶ, ας πο ἆγουγ πθαν 
{ο "οοπίθπηρ]αΐο 11, ἴ]ο νοῖοο οί 
ιο Τιοιἆ οπΊηθ «{ο ΗΙΠ1, Β4ΥΊ1ᾳ, 

5 [μή 

απά {μο ἄοά οἱ ἵβαπο, απ {πο 
αοᾶ οἱ ἆασορ. Ἔμπεαι ἩΜοβοβ 
ἐνοπηῦ]οᾶ, απά ἀανδῦ πού Ῥο]νο]ά. 

88 Ίποιι δαἱᾳ ἴῑιο Γιουᾷ {ο ΠΠ], 
Ῥαῦ ο{ ἴ1γ αἼους {οπ1 6]1γ {εοῦ: 
{ου ἴ]ιο ρ]ασθ Ὑνμθγο ἐλποτι ἰαπάσεί 
ἵ6 Μο] ατοιπᾶ. 

94 1 Ἠανα β8οθῃ, Τ Πάνο 6οθἸ 

/ Γη ων 

τοπος ἐν 
3 |. 

ἐστίν. ὃν ἰδὼν 

τροµος δὲ γενόμενος ἸἩωσῆς οὐκ 
ἐτόλμα κατανοῆσαι. 

αὐτῷ ὁ Κύριος, «4ῦσον τὸ ὑπό- 

δήµα τῶν ποδῶν σου ὁ γὰρ 
ᾧ ἕστηκας, γῆ ἁγία 

1 απη {πο ἄοᾶ οὔγοιχ {1ύμ6υ5, 52 
ὕπο αοᾶ οἳ ΑΏνταϊαπα, απά ἴ]ο 

αοά οἱ Ικααο, απᾶ ἴλο αοά οἱ 

8 εἶπε δὲ ζφασοοῬ. Τμοιπ ἩΜοεος ἡοπιρ]οἆ 
οπᾶ ἀάνεί ποῦ Ιοοῖς. Ἔ]θιυ 68 

ἴλο Τιογᾶ εαἱᾷ {ο Πάπα, Ῥα0 οἳ 
ουν νβηοσς {οἱ γουχ {6εὕ, {οΥ 
ἴμο ρ]ασθ οἨ ΝΠίοΗ γοι βίαπᾶ 
18 εοΙΥ βτουπᾶ. «γα Τηαγο 54 

5 μ ρ 
εἶδον τὴν κάκω- 

χα ΑΠ απσοὶ οἱ δις Τιονᾶ.” Ῥαίλου ἵπ ἰΠί σᾳ5ο, α ΠΙ68ΕΠΦΕΥ 

ο{ ἴμο Του. 

{ος ἴ]ιο Τιονά Ιήηβο{ Ίνας Ίουο οιᾷ Ερο]κο {ο Ἰοςος, 1η Ἠΐς οΥἩ 

Ί μονο ἆοσβ ποῦ ἀρροαν ἔο πάτο Όουῃ αν απρο] Ἡσγο; 

Ῥομάοῦ. ο βαρονπαανοὶ [χο Ίνας, Ίπ Οἱ 6050, ο. ἨΙΟΡΡΟΠΡΟΙ οί 

Όνο Τιονᾶ, {ο Ἰπζϊσαίο Ἰΐς οἵνΗ ρύοβοΏσο. Το αγο οἰεον]ονο {οἱά 

 Ἠο πιο]κοί]ι {1ο αὐὐιάς Ἰ]ς αΏσο]ς, απά α Ίἶαπις ο) [νο Εἱ5 πηπίς- 

{ον Ῥω] {ο ο Τοῦνοις, {ουπᾷς αι αγσαπιοπύ ᾗπ (Ἀγου οἱ ένο 

ΕΒΙΡΥοιπο Πἱν]μΙϐγ οἳ ἴ]ιο Τιονά Ἀ[οεβία], οἩ ἴῑιο παµιο ϱἶνοι {ο 

πι, 1. ορπ(γαθὲ τηλ ἠι Ειαί ϱἴνοι {ο ἴἶο Προς ναηίς οἱ ογοσέοᾷ 

βρἰμ]5, 

Π]ιο Ζα1υ5 εαἰὰ {νο Ίαν Ίνας οἴνοι ὮΥ απσοῖς, ππᾶ ᾳ]ουῖεί Ίπ 14. 

Ῥυιΐ 5αγς απ], ο νο {ί Πίο απᾶ βίψ]ο {ο ἴ]ιο τοὐιάς απᾶ 

Ιἰσ]πίπσα οἱ Ἡδανοῦ, Ἐπύ {ο {μο Βου Ἡο Βαλ: « ΤΠγ (Ἴοπο, 

Ο ο, ἵ5 {ον ονον ππἆ ουο», οἱο.---αοᾶ ἴπγ ἀοᾶ αρ ομσίαι---- 

αποϊη(ος ἴἶνοο τυζ]ν ἐ]ιο οἱ] οἱ 101] πὈουο αἰἱ οοδνάίπαίο Πιπούίοπα- 

168, 5 ῬοραΗβ] απᾶ μπηρβαυξ αγβπησπ{ ο ένο βΙρΥΟΠ]Ο 

Ῥοίψ οἳ επο Τιονᾷ 5οεας {5 πιοασιιγαὈ]γ ]οδύ {π ιο οοπι. νου. Ίνα, 
Ώιονοίοτο, Ῥυρίαυ {ο Γγαποίαίε απᾳοί Ὦγ πισδεήςοΥ, οβρεοῖα]]γ Ίου 

απ ουοαπιοπύ ἀοροπᾶς προη 1δ. «ΑΙ πςεοπανίος, ΙΥνλοίμου αρίυ ια] 

ος πια(ου]α], αἲὸ ΡΥΟΡΟΝΊΥ δἰψὶοᾷ απᾳοῖ, ἨῬιῦ αἲ αησοίς 41ο ποῦ 

Ῥτοροχ]γ αἰγ]οᾷ βρὶνἰέ8. 

Τέ πνοψ]ᾷ 6οοπι οκροᾶἰομί, ἵνα αἲ δισ; 60565, οἶδ]ον {ο ἐγαηδίου 

Όιο ννονά απραὶ, οἳ πηϊζου]γ {ωαηρ]αίο {6 πιοδεπρεν. «Απᾶ 5ο οἱ 

Έιο Ἱνουῖς αποστολος, διακονος, ευαγγελιστης, πρεσβυτερος, 

επισκοπος, .ΑΡοδίΙ8, Ὄεασοη, γαπας]]ςέ, Ενοδυγίου, Ὠήβ]ιορ. 'Γμή5 

οἶαθς οὗ γνογᾶς Ίας α. ΟΠΙΥΟΠΟΥ οπά ο 8οη8ο {Π ἴλο Αροθζοϊίο υννίί- 

ἶπσα, 'γίο] ου Ίανο πού ἵπ Ὠιοῖν ποιο οἰψπιο]οαΥ. 14 ἵ5 ναΐέ]ου 

Πουναίφείο ναι γοσῖαπ, απᾶ οαπ Ὦ6 πβοοναἰπαᾶ οπ]γ ἑτουρ] α 

νουγ. βἰτ]οῦ απα]γαῖ οἳ Νου Τοβίατησηῦ ξασο. Που ουρ]ό αἲ1 {ο 

Ἰωνο Ῥσσι πρροβί{ο]γ ἐταηβ]αζε. οἳ ἰναης[ανοᾶ ἵη ἐλοῖς οτ]σίπα] 

{ομημ. Ἴλους 5, Ἰνοινονον, 110 6ο ΥΟΥΟΙΑΥ αδ {0 ἐλοῖν Ἠιοαηίπς., 

7 ν φογι πυρος βατου. Ίυρος Ίιενο 5αρΡΙἱΟΒ ᾖ]ιο ρ]ασο οἱ απ 

αά]οοίίνο, ἵη Ισ [ἱοι 1) απο οί α δι. Όοπρ. 9 1101 2 ῶ]10μς. 

118. 

: Κατανοησαι, ποῦ {ο ὀσ]οῖεῖ, 1ιοῦ {ο οὔδεγυε  υἱδίοη (8, 111 

χνου]ς, Ἱπάσςα {) ἸἨιιέ {ο οομἰοπιρ]αίο, {ο οοηβίζαν, απὐπιαδυσγέ; ποῦ 

Ίπ Τς Ῥνοβοπῦ αρρτορτα{οᾷ αοοορἰαξίοπ, Ῥιά ἵπ 185 οἩἱρίπαί οίγ- 

πιο]ορίσα] «6ηςο, {ο ἐέγη ἐλιο παπά νο απ οὐ]εοῦ οὗ βιιΏ]οσοῦ. Ίο 

Ππὰ 18 νο ἀοβησὰ Ὦ} απ οἷᾶ ου]δίο Ίοηρ ]αᾷ οἱ ιο εἶναι. Ἀοι 

σέ, αἰπιρ]ϊοίέου ἠπίσ][ἰσανο, ὑπορίοςγα, δ6υἱ Πιαρ πο διιάίο πιοπίθπι 1Η 

16µ Ἱπίοπάσγο,---Ῥαγεις οὗ Ἠούνονς ὃ 1. Οµ0. Ρ4ου. 

8 Προς αυτον οπαϊμοᾗ Ὦγ μι, Τι π. Ῥτοβαῦ]ο οπηββίοα αγ 1 

ἀγίαῦ. Ὁ Θεος Ἰοίοο Ἴσααν τιιὰ Ῥο[οτο Γακωβ οπή ἑέαᾷ Ὦγ Τα. 

απᾶ Ίο αοά οἱ ΑΡιαπαπι, 1ααο, απ] φασοῦ ἷ οᾳιἱρο]]οηί. 

ν Ἴποδημα, ο ἀἰκαλριίνο εἰπαπ]αν {ου ὅιο Ῥ]αταί,---Μαεζο. 

ο Γη ἅγια εστι», οοπιραγαθἰνοὶγ (ον οἳ νο Οµυἱείατ Ῥνο[οβείου 

τοα]Ίο {ἶνο (11 {ογσο ο[: Ειίς [απη]]γ--μάγιος, ἁγιοτης, ἅγιωσυνη, 

ἁγιαξω, οἱο, 18 τοοί οἰγπιο]ορίσαὶ {5 βἰπιρίγ ἅγη, α ποσαίϊνο οἨ 

Ρεϊνα(ίνο οἱ γη, οπτ. νο αἲο ανατο {μαῦ βοιπο ἀοπίγο 16 [νομι 

αζω, οοἷο, "0160Υ, 1. 1υογκ]ήμ, Ἱ. υεπογαίε; απᾶ ο [ση ἴοπι ἆγος, 

υσπογα.ίο, ο Ὑγονὰ οἳ ἔψο ΥουΥ ἆἴνοιβο βἰσηήβοπίίοης---ἴ, ὕσπαρι οἱ 

ππαΐαπι τας αἱςηήβεαίοπειπ. ο, οσθ, Ίο Τοπι ΒΑΠΟΙΑΠΙ, 

Ἄσμιο απο {ἑαψαν, 5οὰ Θαμοιασίαπη θἶνο 1οσυσα βαπούαην οἡσπ{οαϊ, 
Ῥς. 110 : 8 (αὲ Ὦς. 20 : 8, οἳ 08 : ϐ) ποπ. απἰᾶσπα Τοπτρίωπι 5οᾷ 
νο] ατρου Π1ογοδοίγπια, ή Ιπιοήας γο]υέ, να] Ῥούβίας πγοοπι 

Φἱοηῖς, Ποοίίας Απἰπιπιάνοιθίοπος. ασ. 149. 9.. Τοῖσ], Ἡ ο]ἴποββ 

ἐο ἔἶο Τιοτᾷ, Βαραναξίου {ο {1ιο Τιονὰ, ἵς 1ο γας!κ, ἴἶνο πρ-τουί ο 

Ομΐ5 ἴνου οἱ Η{ο ενοατ]είίηρ. 

α Ίδων ειδον π- ΝΑ πι, ἴππ]γ Τ Ἠανο 800. «Απ Ἱηβηϊ- 

νο αὐρο]αίο ὑείοτο α Ηπήίο γογῦ Ἱπάϊσαίου (ο 1Η] οἳ 8η 
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Όλο α{Π]οβίοη οἱ ΠΙΥ Ῥεορ]ο νυΏῖοὮ 
5 ἵηπ Ισγρί, απά 1 Ἰανο Ἱθατᾶ 
ἐπαῖς ρτοβηῖης, απά 81. 60ΠΘ 
ἄοννπ {ἴο ἀθ]ίνει ο. Απά 
ΠΟΝΥ 6οπια, 1 ου]. θεπά ἴ]ιοο 1πῦο 

Ῥργρῖ» 
96 Τίς Μοβος, ποπ ἴΠογ 

το[αφθἀ, καγίμα, Ίο πππάθ λε 
8, 11ἱ6ί απά α άσε ῖ ο β.π1θ 
ἀἷᾷ ἄοά βεπᾶ ἰο ὃς α τα]εΥ απά 
α ἀε]ίνειον Ὦγ {λμο Παπά οἱ ἴἶιο 
1η5ε]. ννμ]οἩ αρρθατεᾶ {ο ΠΠ 1 
ἴμο Ῥαβῃ. 

96 ο Ῥτουιρθῦ ἴλλεπι οα{, αἷ- 
τες ὑμαῦ Ίο ας βποιγα πνοηάθις 
απᾶ είρης ἵπ ο Ἰαπᾶ οἳ Εαγρί, 
απά 1π ἐο Ώοά 8εα, απά ἵη πα 
νη]άθγηοςς {ουίγ Υ68Υ5. 

97 Τις 15 ὑποί Ἰοβ6ς, συν ]ίο]ι 
αἱᾶ π{ο ἴ]ο οἰή]άνει οί Ι8τασί, 
Α. Ῥτορπεύ 5Ηα]1 ἐα Τιουά γοιν 
ἄοά ταῖεο πρ ππίο 7ου οἱ γοιν 
Ῥτδ[]χοιι, Π]ςο απῖο 1ηο5 μ]πι 5ἱλα]] 

αππποΙς ΡΕΧΤ. 

σιν τοῦ λαοῦ µου τοῦ ἐν 4ἰγύ- 
πτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν 
ἤκουσα" καὶ κατέβην ἐξελέσθαι 
αὐτούς' καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστελῶ 
σε εἰς 4ἴγυπτον. ἵὃ Τοῦτον τὸν 
Μ{ωύσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, 
Τΐρ σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ 
δικαστήν; τοῦτον ὁ Θεὸς ἄι ἄρχοντα 
καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ 
ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν 
τῇ βάτῳ. ὃν οὗτος ἐξήγαγεν αὐ- 

τοὺς, ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα 
ἐν γῇ “Αἰγύπτου καὶ ἐν ἐρυθρᾷ 
θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμφ ἔτη 
τεσσαράκοντα. ὃ Οὗτός ἐστιν 
ὁ 1 ωῦσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς 
᾿Ισραὴλ, Ἡροφήτην ὑμῖν άνα- 
στήσει κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ 
τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὧν ἐμέ' αὐ- 

ΠΕΥΙΡΘΕΌ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

86οη ὑ]λο αΠιοίοη Ο{Π1Υ ΡθοΡΊο, 
ΦνΠο 819 η Ῥαγρί, πηᾶ Ίαγο 
Πεαγᾶ Επεῖν σεοπηΊης, απᾶ 8Πι 
οοπ1θ ἀοΥΥΏ {ο ἀε]ΐγον ἴθμα, 
Απάπονν, οοπηθ, 1 νυν] δεπάγοι 
1ηΐο 1ΥΡί. Τμ49 ἨἼοςας, νν]λοπα 
που Ἠδά το]ασίες, εαγΊας, Γιο 
1ππάθ γου 8 1116Υ αηά α πάρα 
ἄοά 5εηῦ «ἴ]θ β8πῃο {ο Ῥθ α τι]- 
οἱ απά ἃ ἀε[ΐνοχεν, Ὦγ πο Παπά 
οἳ ἴ]λο ΠΙθβδεηροΥ ἐλλαίῦ αρῄεαϊ- 
οἆ {ο Ἠϊπι ἵπ λαο Ῥα5μ. ο 
Ρτουρ]λέ {μοι ουῦ, α1ἴ6ι πο ν/- 
Ίπς ννοπάςις οπά βἶσιβ, ἵπ {ο 
Παπά οί Εσγρίέ, απά ἵπ έ1πο Ώοά 
Όσα, απά 1Π 1ο ΥΙ]άθγπσβς, {οι- 

ἵψ 681. Τ118 18 {πο Ἴήορες 
πο αἷᾶ Το ἴπε ομΙ]άνοη οἳ 
1βτας], Τ16 1,ογᾶ γοι» ἄοᾶ ννῖ]] 
γαῖκο 4ρ ἃ Ῥτορ]ιεί {ου γοι, οἱ 
γοαν ΡΥείἨΤΕΠ, 48 Πο ταἱςεά πιο 
πρ: γοι 51] παν ἑλίπι, ΤΗΙς 8 ο ῦδ γο Ἠθαγ. 

86 Της {8 Πο, ἐ]αί τνας 1Π ἴ]ιο 
ομαγοὮ Ίπ {πο υΙ]άστησας ο ζ] 

-”. 9 / 

τοῦ ἀκούσεσθε. 
/ 

ὁ γενόμενος ἐν 

ϱ. / 
5δ Οὗτός ἐστιν 
-- ΄ λ / 3 

τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν 
18 ᾖδ Νο Ίνα Ἰη ο "6ΟΠΦΥ6- 
σαΐΐοη 1 ἐ]ο π]άσιηεςς, απη 

ποΐ, οὗ 4η ο[σοί οἳ 16 ἵπ ἐλο Ἠϊρ]εεῦ ἄθαιαο. Ό6ο (ο5οπί15, 

Ἠοῦ. ἄντη., ὅ 128, ἃ, Θοπιο ΡΙςίοΗ αποστειλω ἰο αποστελω. 

11ο ευη]ποίίγο οοι]ά Ῥο πδεά ας {αίανο (ΤΎ, ὁ 43, 4), αἀορίαά 
ΡτοῦαΡἰγ {Τοπι {Π8 6θρί.---ΕΙαοζείί. 

5 Ίουτον 16 Ἠοτο οπιρηα[ίο, «Ἠρνήσαντο, ΟΠ9 ρο:ςοπ) αοἲ, 

Β Ίοτο τοργοβοπ{α/Ίνο οἱ ένο πα{ἶοη Υ. 24, τις σε κατεστησαν 

ερχοντα εἴο,, πο οοπδΗ έοᾷ γοι α οπρίαἰπ οὔγ 19 ᾗ 

Αρχοντα και δικαστηνς-υτρωτη», 6νοΥ τεποιοσᾷ Ἠοσος 3 

α ζμίστ αιᾷ α πάρα, γοῦ ἄοᾶ οοπβΗταἰοᾶ Ἠΐπα λοίν Βιίε απᾶ 

Κεᾶεειπετ: απά Ίλαί, ἴοο, ὮΥ πο ]λαπά οἳ απ απηροε]. Ίου 

οφύ)εντος, ἐἶιθ 016 ΊΥ]ιο 1ὐας δέ6τ ὃήΙ Πῖηε, οἱ πιο αρροατεᾶ ἴο 

Είπα, 1η ἴ]λο ππουηβυπιοά Ὀυσπίης Ῥ81, 

{αν γῃ Αιωγυπτου και εν ερυθρᾳ «}αλασσῃ, ποῦ {πα Ἰππά οἳ 
Ἠργρί, που ἴπ α Ἠδᾶ θα; {ου αἰῃουρ] απαγίλτοιις ἵπ ΓΟΓΗΓ ΠΟΥ 

ατθ ἀοβπίεο π λα ϱτατηπιη σα] {λοι, ἐ]λαῦ αζ]εσίίνεν απᾶ Φεβηί- 

ἐένε οἱτοαπαξίαπσοβ, ἀϊδρεηςο Η{ 16 Ῥτορου οἨ ρβσυ]ίαν Ἡδο ος 

1119 ατγῃοἷθ. πια (ατίμον ΠΠ]αρίταίος απά οσπβττης {πο {ποῦ μαί 

1ῖνευμα Ἅγιον ἵδ πο ϱτηπιπαπἰο]1γ α Ποἱγ Βρίτίξ, αΏγ Ίποτο 

ἴλαν Υῃ ώγυπτου ἶ8, ϱᾳυαπιτηκ{ἱοβ]]Υ, α ἰαπᾶ οἳ Ἱργρί. 

Ε Αυτου ακουσεσθε 6 τοριᾶἰαίοᾶ Ποτα ἔλο ἐοχί Ὦγ Ν., 
ΦοἩ., 1ωπ., Τ{., ΔΠᾶ 8ο ἱ6 κυριοε Απᾶ ὅμων ὮΥ 5. 

8 Της 16 α νου ἀοβηίίο νοτρο, 

τῃ εκκλησιῳ---τῃ ερηῳ---του αγγελου--του Ίαλουντος, εν τῳ 

ορει---των πατερωγ. 10 βοϊτ]ος {πο ᾳταπαηαξἶσαὶ απά Πἰς(οτίσα] 

ἱπιροτῦ οἳ εκκλησια Ῥογοπᾶ Ιορίσαὶ ος ρυατηπασ{οαὶ ἀουαίο. Τὲ 

ππι απᾶ ΊΒ, απά ΟΥΘΙΠΙΟΤΟ Εα]] Ἐθ, α Ρεορίε εαἰ[εὰ οιξ, Απ 

Οὗτος εστιν ὃ γενοµενος--- 

απδεπι)ῖη ῬοῦδοΏς σοπυεπεά η] αμλιογέγ, ἃ Ροορίο οὐοίοπέ 

{ο Ὢ Ῥϊνίπο οπ]]. Ῥιέ Ίογια ζωντα 8γο Ἰκονίδο απαι{ητοις, 
γαῦ ποῦ ἰο δ6 τορτοδοπίοά ἠυΐπα ογαοἰέδ Ὀπὺ (ο ἴϊ[ε-αιυίπρ 

ογασίέδ. 

Ἴκκλησια. “ΤΠ ο οματοὰ Ίπ πο π]άειποςς,” «Τη {πο 

οοπρτορα(ἶοι {πι ἐς νν]άστπςςβ, Τίς έουπι 18 {ουπᾶ 1π 11ο 

ΟΙνήςῄαη θοήρίατος 115 πιο; ο{έηαρο, 111 Ενπος ἐταπε]α ἰο--- 

οοση. Υου,-- -οτιγο], απᾶ {λτίσοο, αββσοπιὈΙγ, ἴπ ο Βορίπαρίπέ 

γοτβίοη οἳ Ο. Τοβαπιοηῦ, νο οοιηπιοηΏΙΥ Ππά εκκλησια, ἨνΊοτο 

Ία Πο ἹηρΠςἩ πο Ώδνο σοπατεραίίοης πλίῖο ἵπ ἐν Κον, 

οοἵη. Υουβίοπ, ο Ππᾶ οοπρτεραἰίοη οπσα, αΠᾶ ΛΒΒΟΠΗΡΙΥ οηζθ 

{ου ἴλο (τοσὶς εκκλησια, 115 Ὠπιο. ΙΙΙ 86 {ο ποτά 

ἡ οὗαγο]”) απᾶ πηθοίἶπρ 419 πιοβί ουγνοπύ. ΟΕ ἀἰθεοηίίῃς ἆο- 

ποπηϊπα[ίοπ6 16 πας βοίά {οππιεΙγ ὉΠ6Υ ϱο ἰο "πεείπρ) 

Ῥαΐξ ποπ {16Υ αἲ ρο {ο « οἶνιγο]ὸ 38 11ο ἆοι βοθΏ {ο Πί8 

ΒΥΠασοΡι1θ. 
ΔΑ που απᾶ ἱπιργογοά τοτεῖοη Βοπ]ά Πατοπίπο 

ἴλοςο ἀοποπιίπαβίοπαὶ ἀἰνοτείιίας, Ἴψο, ἠ]ονοίοτο, βαςδεζαίς 

ἴπο πνογᾶ ευ” ϱγεραέοπιὸ 15 πποξῦ αρρόεἰίεΙγ τερτοβοη{ἶπῃ {1ο 

οτἰρ]παὶ, Έταο {ο γογάς "'οσ]]οά οἱ, ος 1ο οσ]θά οι!) 

ποιο ἴξ ο ουῦτοπέ ἀοβίρπαίίοη, Ἰου]ά ΡΗ1 πιουο Π{θιδ]]Υ ἆο- 

γο]ορο ἐ1ο ἱπιρογί οἱ εκκλησια. Τὲ 15 αεεοοϊαίοἆ γν]61 πανηγορια, 

ἵπ Ἠοὺ, 19 98, τηλία]ι ἴς ταπᾶοτοᾶ έλο “' ἄοπετοὶ Αβεεπορ]γτ---- 

6ΥεΠ {ἐἶνο οοηρτορα{ίοη οἱ ἴἶο “Ετδι Ώογη.) Ἀνριοκε, 88 αἩ 

αὈὈτονίαίοι ο{ κυριου οικος, α ἠοιιδέ ϱ) ἰ]ιε στά, ἶς ποὺ [οππά 

ἵπ Ῥοο]οείπαίο απθ]ααἰίγ. 119 ΒοοίσὮ Γζγτίκ, ος ὶῑίς, ου ἴἶ1θ 

Βαχοπ Ογτέο, οἨ οἶτο, οἳ ιο Ώαπίςῃ Οίτλά, ά5 πρρ]ἰεά {ο ἐλο 
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ιο απσε] νγλ]οὮ βρα]κε το Ἠ1πι 1η 
ο πιοιηπῦ Φἶπα, Ἀπά τω] ου 
[υἱμοις: ὉΠο τοοεῖνεά {ιο 1Υα]γ 
οταοἶθΒ {ο ϱῖνο απίο τς: 

99 Το ν/ποπι οἳς {αέοις ποια] 
ποῦ 9967, Ῥαύ0 ἐπναςί ἠήπ Άοπα 
{μσιη, απά ἰπ ἐλπαῖν Πδαγίς ἐατιθά 

Ῥαο]ς αραίη 1πίο Ἠβγρί, 
40 Θαγῖπρ πίο Α.1ΟΗ, Μαο 

π8 σοᾷ8 ἴο ϱο Ῥείογο π8: {0 αν 
}ογ υπῖς ἸΜοσ6ς, υΠἰοἰι ὈτουρΕῦ 8 
ουὐ οἱ {πο Ἰηᾶ οἳ 1)5ΥΡύ, νπο νγοῦ 
ποῦ υ]αῦ 18 Ώδοοῖηθ οΕ ΗΙΤΗ, 

41 Απᾶ παν πιαάθ ο. ο81{ ἵπ 
{λοςθ ἆαγβ, απά οὔειοά εαοχί]οο 
υπί{ο ἐμο 14ο], οηᾷ τε]οῖοσά Τη ἔ]ιο 
ΥΟΙΊΚ8 οἱ ἐπαὶν οἵύΠ Παπάς. 

49 Τ]ιθη ο ἐατηπθᾶ, απᾶ Ραγο 

ἴλαπα πρ ἴο πνουκΠῖρ {πο Ποςύ οἳ 
ΊδαγεΏς ας 10 15 θίον ἵπ πο 

Ῥοοίς οἱ ἴπθ Ργορµοίβ, Ο ο πουςα 
οἱ Ἰαιαε], Ώωνο Υο οὔετεά {ο ηιθ 
εἰαΐη Ῥθυςίς απά εαοι]ήσας ὂη τε 
«ραεε ϱ {οτί γααίς ἵπ ἴ]λθ ννϊ]άθι- 
η6β8 { 

48 Ὑθη, Υο ἴοοῖς πρ ἴ]μθ ἐαρθι- 

Ὠαο]ο οἱ ᾖΜο]οσΠ, απά {1ο αίαν 

ἄπππας ΤΕΧΤ. 
α Ν α / - 

τῇ ερήμῳ µετα τοῦ ἀγγέλου τοῦ 
: - »..  } 39 - 

λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ Όρει Σινᾶ 
-ν ή Αα Δ / 

καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο 
/ ον ὃ - ς 39 

λογια ζώντα δοῦναι ημίν. 
3 3 /. ς / / 

οὐκ ἠθέλησαν ὑπῆκοοι γενέσθαι 
/ ε Α 

οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἀπώσαντο, 
3 ή κ 

καὶ ἐστράφησαν ταῖς καρδίαις 
ς μ 4 40 5” 

αὐτῶν εἰς «4ἴγυπτον, ' εἴπόντες 
τῷ ᾿Ααρὼν, Ποίησον ἡ ἡμῖν θεοὺς 
οἳ προπορεύσονται ἡμῶν: ὁ γὰρ 
Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡ ἡμᾶς 
ἐκ γῆν Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί 
γέγονεν αὐτῷ. 3 Καὶ ἐμοσχο- 

/ [ο / 

ποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις; 
νο». / “ν . ή 

καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, 
καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις 
τών χειρῶν αὐτῶν. Ὁ Έστρεψε 
δὲ ὁ Θεὸς, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 

/ Αν - Αα 

λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐὖρα- 
- Ν / μ / 

νοῦ: καθως γέγραπται ἐν βιβλφ 

τῶν προφητών, 11Η σφάγια καὶ 

θυσίας προσηνέγκατέ μοι έτη 
τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῶ, οἶκος 

/ 4 3 / Ν 
᾿]σραήλ; 3ὃ καὶ ἀνελάβετε τὴν 

Ν - Ν Ν ΔΝ 

σκηνην τοῦ «Μολοχ, καὶ το 

ἘΕΝΙΦΕΙΡ ΥΒΕΕΙΟΝ. 

016 ἨΙΘΒΒΕΠΡΘ6Υ ἐλμαί βρο[Κθ ἴο 
Ἠϊπι ἵπ πο πιοσηί Αἰπαί, απᾶἆ 

υηὰ οι {9{Πςθγβ, πο τθοθὶνοᾶ 

ᾧ μο {ο-σ]νῖης οχαο]ες [ο ϱἰνθ {ο 
Ὁμοτα οατ {α]ςις σποι]ᾶ : ἀ8ι 

ποῦ οΡ6γ, Ραὖ 'ἐμγαθῦ Εΐπα {γοπα 
ἐδία, απᾶ ἵπ 1ῑαίν Ἰθατῦβ 

{αχποᾶ Ῥαο]ς αραἵῃ 1Πΐο Ἠςγρί, 
βαγίησ {ο Α4ΤοΗΠ, ἹΜακο τς 4 
ἡροᾷς {ο σο Ῥοΐοιο π8: Ῥθ6οβτ15θ, 

8 {0Υ Οχ]ς Ἠ{ο568, πιο Ῥτουρ]ύ 
ας ου ῦ ο{ 1μο Ἰωπάᾷ ος ΕϱΥΡ4, πο 

4ο ποῦ πουν υιού 18 Ώθσσοπιθ 
οἳ Ἠπι. Απᾶ 1Πεγ πιαάθ 8 
οσ]{ {π ἴποςθ ἄαγ5, απά οβενεά 
βαογίβος {ο ἐλα 1άοι, απά Ἰ16- 
1οἱοθά ἵπ ἐν ννοτ]ς οἱ ὁ1ιαῖν ον” 
παπά», Έπευ 6ος '"ανπεά απἆ 
Ρανο {Ίδη 3 {ο ποιςΙρ ἴιθ 
ΣΑΥΠ1Υ Οἱ Ἡσοβνοη: ας 15 18 συν ζ- 
ἴθη Ἰπ ἴμο Ῥοο]ς ο ἴ]ο Ῥγο- 
Ρδἴς; Ο ποιιςο οἱ Τ914ο], Ώανο 
Υοι οβετες {ο πιο δ]αΐπ Ῥουςίβ 
απά βαοῇσθι, ἀστπρ {οτίγ 

γεατα ἵπ ἴ]1ο ννϊ]άθιπορκ] ὙΎου 
6νθη {οοἷς αρ ἴμο {απρατπασ]θ 
οἳ Μο]οοἩ, απά ἴπο ούας οἱ 

μον 

Ἀθιβο, 1η πο ΟΜν]κήΒηΒ τηοῦ [ος ππουθΗίρ. Τη ἴμο ἄτοοῖς πιθη/οπεᾶ Ἐκ. 58 : 0, 

οοπ]οίπί ορειπίίοπ Οἱ {]ιο ΡθοΡ]6. 

Τοις εργοις 5ος 1{ το Ίανο Όεοι ἃ 
ομανο], απ ἵπ ΒΟΠ1Ο Ἠοππμπ οὐΠΙΠΙΙΠΙ{168, κυριακα, Ἱπο]μαάσά 

Ῥοε]οβίαδάο ποοᾶς.- Ίο οπηποῦ Ῥαΐῦ τοστοῦ πο ριοροπύ οιἵ- 

ΥΘΕΠΟΥ οἳ Ελί5 ἱπάσβπίέο ἔογπι,--ΑΠΥ 9Π6 οΝΠ απᾶογδἰππᾶ “ ουη- 

βτοραΜἰον” α «πιεοέης οἱ ιο Ῥοορ]ο ὅ απ αδεοποδ]γ ἡ) 

Ίου {ον Κπουν πιπο], οὗ απγ ἐλίηρ, οἱ ἵνα οἶνωγο]ιν 1 95 Ἰπαϊοδλγο 

οἱ {ναί ἵη Ττθοσο, Ώοπιο, Πηρ]απά, Απιονίοα, ος ἴπαί {π αποϊθηὺ 

{ογεα]αια 

{ Απωσαντο (ὁ Ρο. ρ]ατ. 8ο1. 1 το], {γοπι απωύεομαθ), νο 

ενταξί Ἠΐπι {ποια ἔλοπας 8ο γοπᾶσνοᾶ, Λος 71 21, 99, ν1οῦ τοή- 

ἀοτοὰ σαδἰ αυαη, Ἀοτα. 11 1 1, 2) Ῥαῦ ανΑΥ, 1 Τι, 1: 10. 

} Θεουε οἱ προπορευσονταε, ἃ ΗἨέοναὶ ἐναπε]αί]οπ οἳ Ἰχοάας 

851 8, Ῥ]ατα]ἰ5 εχοε]οηίίω, «ΑΑίοἩ πιαάο Ῥαῦ οπο οδ], Ῥαῦ 

ΤἨ9γ λα]κοᾶ {ου βοᾷ8, Θεου, ἵπ νο Ἠοῦνουν Ὠ"Π2Ν, Οὗτος, [μέσ 

ΨΜοβος, 1]κο ἐδία, ἵπ Ἰωδήΐπ, {8 οοπέοπιρέαοια-- -ἶλαξ Μοβος5! Ἰ, 

Φ 28.  Ἠπελαί, 

Κ Έμοσχοποιησαν. Ίλο βοῖοπος απά ατΌ οἳ οπ]/ππα]είπᾳ ατο 

ποῦ {ουπά ἵπ ΑΠΥ (τοσὶς οκίαπύ. Τὸ Ὑπ8δ απ Ἱργρίπα ατί, 

μΤΊο ομ]{”) Η]κο {ιο οκ αἱ λζοπιρμίς, οδἱ]θᾶ ΑΡίς, απά ἐῑλαῦ αἲ 

Πο]ίοροίϊς, οα]1ἱοά Λήπιευίο, η, Βοαϊν. Τ. ρ. 044.-- Παελειέ. 

Ι Ευφραινοντο εν τοις εργοι. Τί {εβήνο οο]οῦταίίου 1β 

π. Ὁ Θεος- εστρεψε---παρεδοκε» αυτους λατρένει» τῇ στρα. 

τιᾳ, ἄοᾶ ἰαιποᾷ απΑΥ Ποπ ἑλοπη---αΡαπάοποά {161 {ο 861Υο, 

οἳ ποτεμ!ρ, ἐπο Ἠοδίς---ἴλο δίατς οὗ Ἡθαγοῃ, 

. Στρατιᾳ, Ποῦ στρατειᾳ. Το Ιξΐος 15 αξοά ΟΝΙΥ ΤΥ Ῥαπ], 

πΏά {1ο {οπου οπ]γ ὮΥ Ἰωαίκο, απά 15 ὮΥ Είπα πάἰσαιίνο οἳ 8 

Ίοδί, απ 9ο {οιπά, Ἰω]κο : 15: Αοῑς Τ1 48, ἐ]ιο Ἱιοεῦ ο Πεβγοπ. 

Τῃ στρατιῳ του οὐρανου, ἴἶιο ΑΤπΙΥ οἱ Ἱπομγοπ: 801, ΠΊοοπι απᾶ 

βίατς, «Ένοπι ἴλο Ποῦσοιν ἐίς βέατ- ποτεδρ {5 οπ]1εά Βαβαΐ επι, 

[νοπι ἐ3.’-- Ηαε]ιού. Ῥάποαίοᾶ 1η ἘβΥΡί ἴἶιο λοί-ρεᾷ ο Ρο!γ- 
Ολοίδτα, ιο Ζουγα γγοτο {ον ασθς έ]ο γἰομίι οἳ οτοβίατο-ιγοτεΒίρ, 

Τὲ πας ἔο οπρί(αὶ Εἶπ αρηίπςί {πο (λεοίορ: ἡ οἱ {χο 68, 38 

αΐπί-πγουςμῖρ απᾶ απισεἰ-γγοταΏρ 15 ἴ]ο οαρἰ(αἱ απά που] ταἰπίημ 

βίη οἱ {]ιο .οπιαη αροδίᾷ». 

ο 6ΊΚο, γοι αροβαἰσθᾶ απά {οοῖς αρ ἔλπο (προιπασ]ο ο σος 

βοὰ Α{ο]οσῖι)” 1. ο, {ο οπΗΤΥ ἵξ γην (Ίλοπι ἴπ {οίγ πιαγομθς ΟΥ πι 

τολρίοις Ρτουθββῖοηθ. Το ἸαὈθγπλο]ο ν/98, πο ἀοαδέ, ἱπέεπᾶθά 

ἐο τοδοπιθ]ο {νο οηπθ οοπθθοτα/θᾷ {ο ύοἱογαμ. Βδέορλοῃ {01198 

νο βορἰπαρίπι,---Ηασλειί. Ἔϊιο Βοτοπίγ βιρρὶΥ ὑμθ πααιο οἳ 
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ΚΙΝαά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΗΘΙΟΝ. 

ο{ γοιι ἄοά Βεπιρμα", βσιχες 
γγ]μ]οι Υ6 πιαᾶο ὑο πΥοχβΗ{ρ ἔλθμα: 
οπᾷ Ι η] οῦχΙΥ Υοι ΑΝΑΥ Ῥο- 
γοπά Βαῦγ]οῃ. 

44 Ον {8]οις Ἰμαᾷ {ο {αροχ- 
παο]ο οἱ νίπθςς ἵπ {1ο νϊ]άει- 
658, 38 1ο ]ιαᾶ αρροἰηζσᾶ, βροα]- 
Ίπσ ππῖο Ἠοβε», ἐλδῦ μο δοι]ά 
χηδ]κο 15 ποοονά]ηρ το 11ο {α81ο 
ἐλαῦ Ίο Ἠαά 66ο, 

46 Πίο αἱβο οἱΥ {αΐμοις, 

{λλαῦ οαπ1θ αἴἴου, Ὀγουσῦ 1π θα 
1θφις Ἰπίο ἴμθ Ροββδοβδίοη οί ὕπε 
σοπίΙ]θΗ, ποπι ἀοά ἆταγο οιῦ 

μοίοιο {ιο {1ο οἳ οι {π1ους, 

απίο ἴλμο ἆαγς οἳ Ὠανίά: 
46 ὙΠο {οαπᾶᾷ {πνοιν Ῥοίοια 

(.οἆ, απᾶ ἀεβίγοᾶ ἴο ΠΠᾶ α ἰαροι- 

πας]θ {ου ἔπο ἄοᾶ οἱ ἆασοῦ. 
47 Ῥαΐ0 Βο]οπιοῦ Ὀ16 Ἠΐπι η 

Ἠουθ. 
48 Πονροίό, ὕμο Μοςύ ἨΠϊρῃ 

ἀννε]]εῖλ ποῦ Ἱπ ἴδιπρ]εβ πιαζε 
νν]ζ Παπάς; α5 εα1ὔ] Όλο ριορλεῦ, 

49 Ἡουνου 16 ΠΙΥ ἴΠΥΟΠΕ, απά 
οσα) ή]ι ἵ ΠΙΥ Τοοΐδίοοι: Ὁυ]αί 
μομβο 1] Υο Ῥι]ᾶ πια) καἲδθῃ 
ἴιο Πιονά: οἳ Ὁ]λαῦ ὁς ὗπο ρ]ασο 
οἱ ΠΙΥ 1986} 

60 ἨΠαζὰ ποῦ 1ΗΥ Παπᾷ πηαᾶς 
β]] ἴἶποβο ΓΗ ρΒ 2 

61 Ὑο ϱὐ]]-ποσ]κδᾶ, απᾶ α- 
οἰγοαπιοϊκοᾶ Ίπ Πεαγῦ απᾶ 6818, 
γὸ ἆο αἰναγς χοεἰςε {ο Πο] 
ος: 88 γουν {αίμεις ἆϊώ, 5ο 
ο Υ8. 

62 Νίο οἳ ἴπο Ῥτορ]ιοῖς 
Ἠανο πο ΥοὮΥ {αΐ1εις Ῥεικεσιῦ- 

απΏΕς πχ. 
/ . Αα Α 
ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥεμφὰν, 

Ν ; ΔΑ 3 , 
τους τύπους οὓς ἐποιῆσατε προ- 
σκυνεῖν αὐτοῖς' καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς 

’ - « 

ἐπέκεινα Φαβυλῶνος. 4 Ἡ 
σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν ἐν τοῖς 
πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ 

Αα ω Δ Ν ΔΝ 
ήωσῇ, ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν 

υ / δ ὃ τύπον ὃν ἑωράκε. Ὁ ἣν καὶ 
3 / ’ « / 
εἰσήγαγον διαδεξάµενοι οἱ πατέ- 
ρες ἡμῶν μετὰ ̓ ]ησοῦ ἐ ἐν τῇ κατα- 
σχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἔξωσεν ὁ ὁ 
Θεὸς ἀπὸ προσώπου. τῶν πατέ- 
ρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν ἄα- 
βίδ. Ὁ ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ, καὶ ἠτήσατο εὗρεῖν σκή- 
νωµα τῷ Θεῷ Ιακώβ. Σ0λο- 

- λ 3 { 3 

μῶν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 
38 Αλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειρο- 

’ α ο 

ποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, καθὼς ὁ 
/ / ε ” / 

προφήτης λέγει, Ο οὐρανός 
/ Δ 9 ή 

µοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν µου" ποῖον οἶκον οἶκο- 

/ / / / Δ 

δοµήσετέ μοι, λέγει κύριος" ι 
τίς τόπος τῆς καταπαύὐσεώς µου; 

3 / - 

δὺ οὐχὶ ἡ χείρ µου ἐποίησε ταῦτα 
παντα; 

/ 

δι Σκληροτράχηλοι, καὶ ἄπε- 
ρίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν, 
5 - 53 . Ἱπ. / -. 4 / 

ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ -Αγίφ 
ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν 
καὶ ὑμεῖ. ᾖὃ τίνα τῶν προ- 

ο] » 3ο / « / 
φητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες 

ΗΠΥΙΡΕΤΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

γοιν ᾳοά Ἠθδιπρμαη, πηᾶσθς 
υΠῖο]ἃ γοι πιαᾶθ {ο ψοιβηῖρ; 

ἠπογοίονο, 1 νυἳ]] οἳ):γ 7ος ΑΝΥΑΥ 
υεγοπά Βαβγ]οι. Οµ1 {αἴμαις 44 
Πας ἴ]α ρίαρογπασ]ο οἱ ἐοβδύῖηιο- 
ΗΥ 1η ἴλλο ννή]άθγηςθς, 38 119 ας 

αρροϊη{σϐ, δροα]ίηρ {ο 9868, 
ὑλιαῖ Ίο εἰοπ]ά πια]κο ἵ6 αοοοτᾶ- 
Ίπς 6ο {πο ρδΐίαιπ ἐμαῦ 119 Ἰναᾶ 
86οΏ;: νυλήο] {αῬειπασ]θα]6ο ους 
{αἶλμοις Πανίπς τεσεϊνεά, ἴ]6γ 
Ῥτουρλύ ἵπ νι. οφ οδμπα, 1πίο 

ἴμθ ΡοββθβδίοἩ οἱ ἴπο Ἠδαίῃθη, 
ποσα ἄοἆ ἆνογο οιῦ Ῥοΐοιο 
1ο ἴπσοο οἱ ους {9ή11οις, απ 

ια ἆαγς οἱ Ώαν]ά/ ν]νο {ουπᾶ 
{ινου μείοιο ἀοἆ, αιά ἀοεινοᾶ 

ἴο Επὰ α ἔαροιπαο]ο {ου ο 
6οἆ οἱ ζαοοῦ. Ῥταί ΦοΙοπιοἩ 
Ρα]6 Ἠϊπι α Ποιάβο. Ἰδουαιζμο- 
Ίο5ς, ἐῑο Μοςῦ Ἠ]σ]ῃ ἆοθφ πού 

ἀννα]] Ἱπ ἴοπωρ]θς πηαάθ γη δ]ι 
Ἠαπάς; αξ ο Ῥιορ]οῦ 8.Υ5: 
16 Πθεανγθη 8 ΠΙΥ ἵμγοηο, απά 49 
ἔιο ο. {ῇ 19 πηγ [οοίρίοοι. μαῦ 
Ἱοῦςο νου] γοι αἱ] {ου πιο 
ΒΥ5 {πο Τιονά: οἳ, ΥΠαί 15 {ο 
ΡΙασο οἱ ΠΙΥ τεδεῖ «Ῥϊά ποῦ δ0 
ΠΙΥ Παπᾶ πηα]ζ ο]] ἴ]οςο 

ο βηθοἷκοἆ απᾶ αΠοἱοπῃ- 
οἶκοᾷ ἵπ Ποαγί απά 6018, 7ο 
8χο 411ΥαΥ5 τοβϊκίηςσ {πο ΠοΙγ 
Βρϊτιῦ: ἃξ ου {πέους ἀῑά, 

8ο Του 4ἲθ ἀοΐηρ. ἸΛΠ]οὮ οἱ 
ἴμο ρτορμεῖς ἀῑᾶ ποῦ γουν {4- 
{πεις Ῥευρεεοιίοῖ ΤΠοΥ :ογοῃ 

μ 6 

μον οοϱ - 

ο Ἱ απά Τ16Υ Ἠαγο ε]αίπ ἐλοπι| ὑμῶν; 
/ Ν 

καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προ- βἶονν ἴἶιοκο νο "ιά Ῥτο- 

ἔμο 14οἱ {νοπα ἐταάοη, Ῥαΐ έπονο ἶς αἱπιοξβέ οφ ια! ααἰλουέγ, 

βαγ5 Ῥαυυ, {ου τοπάῖπς ΠΞΑ, Μ]]κοπι, 3 Ῥίορος Ἠαϊπθ, πο 

γαπίαήοᾳ πουλά Ὀτίηςρ {ο ἄγασῖς Πίο ρτοπίος οοπ[ουπΙ ϐΥ {ο 

Ώιθ Ἠοῦτοιν,--- Το αστρον του Θεου, Ἱ. 6. απ Ίπλαρο τοβοπιθ]έπᾳ, 

ος τοργαδοπης ἃ- δίαγ πογεμἠροᾶ Ὦ) {λοπῃ 48 α ροῖ, ὮΤΥ 

Ῥεμφαν πο Βογοπῖγ οχρυοβς πρ. Πίο, Π]κο πιοβύ οἳ ἔ]νο 

Ἀποϊοπέ ἐταπδ]αίοτβ, ἴλλογ {οοῖς {ο Ὦο  Ῥχορος παπι, ΒοιΠΟ ο 
ἰμθ αδ]εδί πιοᾶθυπ βο]ιοίατς ἀο[οπά ἐἶ]ο οοιγασίηοςς οἱ ἐπί 

ἐναπβ]αήοῃ. Τη ἐΠ]5 38ο ἐο (τοσίς παπηρ πηιδέ Ἰανο ΕΡτάπῃ 

{ποτι ον οοτταρύ Ῥνοπαποἰαθίοη οἱ {ο Ἠοῦτοιν Ὠαππθ, Όσο ρ- 
Βεπίτ18, 116Χ, Ρ. 408.---Ἠαολιαιί. 

»  Ἱαρουπασ]ο οἳ ένο Ἐοεύπιοπγ]-----ο οπ]]οᾶ Ῥοσπηξο 1ΐ 

οοπίαϊποᾶ {1ο ὄννο {αῦθίος οἱ ιο οοπβαέίοπ, ΟΥ 8αρΥοπιο Ία1ν, 

Είποπ {ο ἴ]μο Ώπο]νο Τή0ᾳ8. 

4 Ἐποιῃσε, ἵξ 40ΟΥ. 1, απᾶ ς]ου]ά πούῦ Ῥο τεπάσενσᾷ Υ ον ρετί. 

8 ἴπ {ο Οοπι, Τους, Το βαρρὶΥ οἳ χο ποτά ὁ ἐμληρς 3 18 

ΠἨΠΟΟΘΘΒΑΓΥ, απά 15, ἐλογείοτα, οπη {οᾷ Ἰογο, 

Σ΄ «τοι {που Βἰοιγ έιοςο 3 {5 ἐῑλο οχαού ογᾶςυ οἳ ἐἶιο ουἱρἰπαὶ 
ἐοχύ. Β. ας ἵπ ος αδαρο, ΤΗΥ βΙ6ύν ονοπ ἴ]ορε, ἱ5 ααἱίο 

ποοερἰαυ]ο, 

. πο λαά φγενίοιδἰΨ αηπουποεᾶ, πνιο ο]οιυεά Ῥε/ογε, Ἱτ]ιο 
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υυλίο]ι θυγας Ῥοίοτο οἱ ἴἶι ουπ]- 
Ἶης οἱ ἴλο ααδῦ Όπος οἱ νν]οπη 
γο Ίιαγθ Ώθθῦ ποῦν ἰμο Ροἴναγοις 
απᾶ πιαγᾷθίοΥβ; 

69 Ίο Πανο τοσοϊναά 1ῑιε Ίαν 
ϐΥ ἴμο ἀἱδροβίθίοι οἱ αηςοἶς, απά 
πανθ πού Ἱκορί 4, 

δ4 ΊΝμειπ 1ο Πεαυτά ἴμοβο 
ἐήπσς, {16Υ Ὕνειο οι ἰο {πο 
Ἰοαχί, απά ἴΠ6γ σπαᾶδ]οά οἳ. 11 
ψθ) {λοίγ ὑδείῃ. 

66 Ῥιῦ Ίο, Ῥεϊηρ Γα1] οἱ ὅ]λο 
Πο] ποβῖ, Ιοο(κοά τρ αὐοιά- 
{α5ὔ]γ Ἰηίο Ἠθαγθῃ, απ 5Ών7 ἴ]λο 

6192} οἱ ἄοά, απᾶ ἆοδιις εὐωπάῖης 
οἩ ο τ]σᾗῦ Παπά οἱ αοἆ, 

66 Απά βαἶἆ, Βο]ο]ά, 1 5οο ἐ]ο 
Ώθαγθιθ ορθµσά, απιᾷ μα Φου οἳ 
ΠΙΒΏ βὐαπᾶίπς οἩ ἴμο 1]σ]ῦ παπα 
ος ἄοἀ. 

οΎ Πο Όπαγ ουἱοά ουῦ νηξ] 
ὃ Ἰομά νοῖοθ, απά βἴορροᾶ {λιαῖν 
ος15, απἆ γαη αροη Πἶπι γΙ(ὰ οπο 
ποοογᾶ, 

65 Απά οαδύ Ίήπι ου οἳ ἴ]μο 
οἱ, απᾶ βίοπθά ᾖῶπ: απᾶ ἴιο 
Ψ1{Πθβ508 ]οἱά ἆουνπ ἐλοῖν οἱοί]ας 
ο α Υουας πιαπ8 {6αοῦ, ΥΥΟΡθ6 
Π.ΠΙ6 ἵνας Φα]. 

69 Απάὶ ἴ]6γ 5ἰοποᾶ ΒύορΠθη, 
ομ]η1ς απροαπ «ἀοά, απᾶ βαγίης, 
1ουἆ ο. εβις, τοσσῖγθ 1ΙΥ δρ1ζ, 

απΡΡΙς ΤΗΣΧΤ. 

{ Δ ο) » / 
καταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλευ- 
σεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς 
προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε" 

δύρἵτινες ἐλάβετε τὸν όμον εἰς 
διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφν- 

0 3 / ΔΝ - 

λάξατε. ὃ" ᾿ Ακούοντες δὲ ταῦτα, 
διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 

Ν 5), Δ ο / 2 
καὶ ἔβρυχον τους ὀδόντας ἐπὶ 

/ 

αὐτόν. δὲ 'Ὑπάρχων δὲ πλήρης 
Πνεύματος Αγίου, ἀτενίσας εἰς 
τὸν οὐρανὸν, εἶδε δόξαν Θεοῦ, 

ν 9 - ς - 3 - 
καὶ ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν 

- αν [ή 5 Ν 

τοῦ Θεοῦ, Ὁὃ καὶ εἶπεν, ᾿Ιδοὺ, 
- ΔΝ ” ΔΝ 5 / 

θεωρῶ τοὺς οὐρανοῦς ἄνεφγμέ- 
νους, καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ. 
δτ ἠράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλην 
συνέσχον τὰ ᾧτα αὐτῶν, καὶ 
ὥρμησαν ὁμοθυμαδὺν ἐπ᾽ αὐτόν" 
β / ε., . / 

ὅδ Καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πὀ- 
/ / 

λεως, ἐλιθοβόλουν. καί οἱ µάρ- 
» ε ε - 

τυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
Ν Ν / 

παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλου- 
/ δ 

µένου Σαύλου, ὃν καὶ ἐλιθοβό- 
Ν 

λουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμε- 
/ / - 

νον καὶ «λέγοντα, κύριε ᾿Ιησοῦ, 
/ . / 

δέξαι τὸ πνεῦμά µου. Ὁ θεὶς 

ΠΏΥΙΡΘΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ν]οτβ]γ απποιποθᾶ ἐπο οοπιῖης 
οἱ ἴ]ια δ αδῦ 016, οἳ ποπ ου 
πάγο ΠΟΥ Ῥ6θη {ιο Ῥδίταγοιβ 
απ τηπτάστοις----Ύου νο πανθ ὅδ8 
τοσεϊνος πο Ίαν ϱ7 πο εππ]δ- 
Καβον οἱ αησθ]β, απά Ίαγο 
ποῖ Ἱκερύ 10. πετ ογ Πεατά δᾳ 

2| 11ιςο {11σ8, {πού 1/ουο ομΐ ἴο 
ιο Ἰδα»ό, απά 116Υ βπαδπεά 
ο ΗΙΠα η (]ι ιοῖς {εοίΗ. Ῥτύ δῦ 
ο, Ὀείης Γα1] οἱ 1ἱιο Ποἱγ δΡρί- 
τ1ζ, ]οο]κοᾶ αρ εἴοαά{αδῦ]γ "Ιπίο 

ιο Ἡσανοη, πηά 88 ύμο 6Ίοἳγ 
οἱ ἀοάἀ, απά ζοδα5 θἐαηᾶΐπςα ΟἩ 
ἴμο τὶσ]μξ Παπά οϐ ἄοᾶ, απᾶ 
βαίά: Ῥσο]μο]ά, 1 5οο ἐ]ια πδανθι 66 

οροπεά, απά ἴμο "9ου οἳ 1133 
βίαπαἶπο οπ ἐμο α]σ]ῦ Παπά οἳ 
0οἆ. ἜἼ]αι ἴπεγ οιἷοά ουῦ 
υηζῃ α Ἰοιιά νοῖσθ, απᾶ βἴορρεά 
ἰ]ιαῖχ θα.5, απά Τά. άρον. ὨΙΠχ 

ντ οπο οοηεοηῦ, οπά οας5ἳ πα 

οαέ οἱ ἴο οἱύγ, αιπᾶ αἴοποᾶ 

ΝΙη.  Απά ἴ]ο νν]ύποςςος ]9ἱά 
ο ναί σανπιθηῦς οὐ ἴ]ο 
{οοῦ οἱ ο γοιπς 1π8Π, παπιθά 
Μου]. Απά {16γ αἰοποά Φί6- ὅθ 
Ώπεῃ, "Ἰπνοκίης, απά βαγίης, 
Εοχᾶ ο οδβ, χοοεῖνο ΤΙΥ βαρίλ]{, 

οι ορ 

}οτεἰοἰζ, ἄτο οαπα1]γ Ιπε]ΗρίΌ]ο απᾶ οᾳ πα] οχοροίίοδὶ οἳ {πο 

πνοτᾶ προκαταγγελλω. «Αγγελος ἵ8 ὑγαπείοτιοᾷ Ἰπίο ος {οπσιο, 

Πἰογα]1γ ση 5, απ απαεἰ, ιν ΠιςδδΕη ΓΕ), ιν πισίο. ΝΙΛ] οβὺ 

αΏδυτάί εἰ πα ππια6 πιπισίμηι «0 ἶοσο απιπεἶτέηι ἀῑοί. Οτὶζ, Βασ, 
Οἵτινες---εφυλαξατε---Ύοι γουυβε]νος Ίμανο τοσθἰγοᾶ {ο Τια1ν, 

απά Ἠαγο πού Ἱορύ 18. 

ε «Ῥϊεροβίίοη οἳ Απροῖς,) οοπι. Υο. εἰς διαταγαρ αγγελω», 

οτώΐπαποε οἳ Ληρε]ς, Τγπᾶα]ο; πεϊπἰδἰταίίοπ οἳ Απροὶ5, ἨΠοίπις ; 

{π-ἀἱβρος](]οπ9 απρο]ογαπη, ηἱραίο; Ῥατ 10 παπἰςίοτο ἆο5 απσοβ, 

Ἐτοποῦ, Ίο πα, 16 που]ά 6θεπι, ας 15 ἐἶο {αῦίθς 1νογο Πάσα 

ἄονπ ἐτουρΏ ταπΏ]ς5 οἳ αΏρο]θ, 86 {ο Ῥδϊδοης βἰηπάῖηρ οἩ. ἐῇο 

γουπάς οἱ ϱ Ιαάάοσ, οπθ Ῥο]οι; πποίῃος ἵη α 1πθ τοπο]ἈΊης Γ1οπι 

ἐλο {τορ]ιο]ά οἱ Ἡσαγοπ ἄουπ {ο Ἰοβοβ. 

μία 18 Ιπάἰοπίθά Ίπ πο ἔοτπης βε]οσίος, ἵπ αἲί {1ο αποϊοπί 

απᾶ πιοᾷστη γογείοΏς ἴ]αί νο Ἠαγο β6οΠ. 

3 Ἶιϊς τον ουρανοφ---ἰουαγζδ Ἡοβνοη, ΤΠοπιρ., Ὦ οἀᾶτίάρο, 

Μυγάσοῖς ἸΓαἰκοβο]ά; {ο Ἰοαγοπ, ἼθβδΙοΥ; Λπίο ἩἨθΔΤοἨ, 

Ἡλμοίπιβ: ἔπίο ἸοαγοἨ, σοπι. νου. Ῥοοίμγογά, ΊοΗ[ο, Έγπ- 
ἀαἱο, Οὔπηππευ, ἄθπογνα. 1Τὲ πιαθε Πήοτα]]γ Ίπγο Όεοῃ ἐπίο 

ἩοαγοἨ, Ώ6σδιδο Ίο 6Η1Υ ένο Ἡσανοη6 οροποί απᾶ ὦαδας βίηπα- 

ἵπρ οἩ {ο πρ] Ἠαπά οἱ ἄοᾶ. Ἀλπί6 σα5ο Π]ηβίταίος {ιο 
ΙοοβοποΒ5 οἱ ἐναηβ]αίοις απά 1ογἱΦοΓ5, απἆ, {]ιογοίοσο, Ίο 5ο 

Ρα ΜΙἠου]αν]γ ποίῖοο 16, απιά ὮΏθοπιιδο οἱ 1{5 Ῥοατίηρς 1Ἠ πιοτο ἵπῃ- 

Ῥουίαπῇ 68508. 

Σον 15 Γουπᾶ ἵπ ἴπο οτἰρίπαὶ ππ]( α- επι] Ιου; 61], 

ἵπ οις εἰγίθ, Τ ἆο ποῦ οὐ]οσί {ο α οπρἰ(αἰ 5, Ρυον]άοά οπΙγ 1ὲ Ῥο 

απί(οσιη {π αἲὶ οί]λου οαξος ἵπ {πο γ'Ἠο]ο νο]νπιο, 

» Ὄρρου ραυπιοΏίς, α]κοΠο]ά; “ ΟΙοί]ιος, Ματᾶ, 

α Γπικαλουιενον και λεγοντα. ΙΠΜοτα]]γ Ἱπγο]άπς απᾶ δαγ- 

Ἱηρ.  Οα]ήηπς οπ ἐλπο Το. Ιπ 1πο ἀτοοῖς οπ]ίηρ οἩ, απά 

βαγίπα, Τοτᾶ ᾖοβας. Τ]1ο Ἰπσ]5Η τοφαίσος {1ο Ἱηδοτίίοπ οἳ {πο 

οὐ]θοί, πο πο ὅ ἴο Τιογά ὦοφιιδὸ ΎΝο ατο, ἠοτείοτο, ποὺ 
ο Ἰηβοτί ἴλο ππογνά οσα, Ὢηὶι ος ΟΟΠΗΠΙΟΠ γογβίοη, πνΗῖοι 
ποτ Τὲ Ίιας γοαίποᾶ {ποπι ἩΓ1οἰκΗο. ' οἸοροά ἀοᾶ {ο Ποαῖρ. 

Το Τιαδία 18 οογγαοῦ, ἐπυοσαπίσπι εἰ ἀἰσεπίεηι .ΠΏοπιίπα «Γεδι 

ναππν]]]ο Ῥοπῃ Τη οσο, Ἰπίς 15 ἴμο βίχοηροςί ενἰάσποο, π α 
5ίνοα οᾳβο, οἱ {1ο {π{Ἡ οἳ Βίδρ]ιοπ, ἵπ ἴ]ιο Β]γΙπΙίΥ οἱ Πεβαβ 

ομπει, 



ΑΟΤΡ ΟΗΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. ΟΗΠΑΡ. ΥΠΙ. 

ΚΙΝ ΙΑΜΠΒ) ΥΒΗΞΙΟΝ. 

60 Απᾶ πο Ἰεηοσ]οά ἁοπππ απάᾶ 
οἷεά νι ἃ ]οαᾷ γοῖσς, Ιιοτᾶ, 
Ί3γ ποῦ 18 αἵπ Μο {είν ο,αγρο. 
Απά οι Ἰιο Ἠαά βαἱά ἴμβ, ο 
{6]ἱ αΡ]αερ. 

Ο6ΟΗΑΡ. ΥΙΠΙ. 

Απο Ρα] ννας οοηβεηζίπς πηΏῦο 
18 ἀεαίῃΠ. Απά αὖ ἴποῦ πια 
ἔποιο Ὑναδ α ϱιθοαῦ ροιβοοιζίοῦ 
αραϊηδύ πο οπαχο]ι νλ]οῖι ννηβ 
δὖ «ογαδδίοπι; απᾶ αγ 1’ουθ αἱ 
βοαὐζεγεα αρχουά ἐπτοισ]οιῦ {μα 
χθσῖοΏς οἱ {αᾶθα απᾶ ῥβαπιανίη, 

οχοορῦ Πο αροβί]θ8. 
9 Απά ἀενοιῦ 118 οαγτίοᾶ 

ΦήορΗοπ {ο ιν δυγιαΙ, απᾶ 1ηπᾶθ 
βιθαῦ Ιωπιοηύαβίοη οΥ6Υ Ἠήπι. 

3 ΔΑ {ου αι], ης πιαᾷς Ίανος 

οἱ πα οιαχο], οηἴθγῖης 1Πῦο 6ΥΘΥΥ 

ΠοἈβθ, απά Ἠα]ηπς πἹεη απᾶ ννο- 
πΊςἩ, οοπηπα]ἑύθᾷ ]σπι ἰο Ρτίδοῃ. 

4 Τπενθίοιο 1ΠοΥ ἴλμαῦ ννογθ 
βοπὐ{οιοά αὐχοαᾶ υπεπό οΥΘΙΥ 
ΊΥΠοχο ΡτδασΒίΠ ὑμο υοτᾶ, 

6 Τ]μ6ι ῬΠΙΗρ πγοπὺ ἄονγηα ἰο 

απξΕΙς τΏχΧτ. 
Δ / 5, ν 

δὲ τὰ γόνατα, ἔκραξε φωνῇ με- 
γάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς 

τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. «Ἰκαὶ τοῦτο 
εἰπὼν ἐκοιμήθη. 

ΟΗΑΡ. ΥΠ. 

Ζαῦλος δὲ ἡ ἦν συνευδοκών τῇ 
ἀγαιρέσει αὐτοῦ. "Ἠγόετο δὲ 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας 
ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν “Ἱερο- 

σολύμοις: πάντες τε διεσπάρη- 
σαν κατὰ τὰς χώρας τῆς ̓ Ιουδαίας 
καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ἀπο- 
στόλων. ὁ συνεκόµισαν δὲ τὸν 
Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ 
ἐποιῆσαντο κοπετὸν µέγαν ἐπὶ 
αὐτῷ. ὃ Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο 
τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς οἴκους 
εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας 
καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυ- 
λακήν. Ἠ οἱ μὲν οὖν διασπαρέν- 
τες διῆλθο», εὐαγγελιζόμενοι τὸν 
λόγον. 

ὃ ΦΤάΙΠΙΟΣ δὲ κατελθὼν 

ΕΕΝΙΕΘΕΗΡ ΥΕΠΘΙΟΝ. 

Απά ο Ἰκηεε]εά ἀἆονπ απά 60 
οτἷθᾷ οι, υηζ] α ]ομά υοῖσε, 
Τιοχἆ, 18γ ποῦ {πί8 βἶπ {ο αῖτ 
ομαχρο. Απά ννλθπ ηθ ]αά εαἱά 
λῖ5, ηο {611 αε]εερ. Νουγ βατ] 
Υ/88 οοπβθη(ῖπς {ο 8 ἀἆθαί. 

σπΑΡ. 

Νου οἩἳ ἴπαῦ σάαγ λογο 

:3Ί050 ἃ ᾳιοαῦ Ῥοχβεομίίοι 

ασαϊπκύ ᾖπθ οοηρτθοβαίίοη, 

συ ΏΙσΕ «78 ἵπ { 6υαδα]σοηας αά 

{Π6Υ ννετθ 1] εοαΜίοτοά αὈτοιᾶ 

ἐπποαρ]λοιῦ {1ο ναϊκτιοία οἱ 

αάθα απά Θαπιθτία, οχοερύ 
Ώιο Αροεί]ος8. Ὑοί ἀεγοιῦ πιθι 2 

1οἵπΏΙγ Ῥοτε «απαΥ ΦίερΊοη ὐο 
ἴμο ρνηνο, απά 1παᾶο ρτεαῦ ]8- 

πηθη{αὐΙοη 9Υ6Υ Π1πι. Βαΐὔ βαυἱ 
ἀγγαςίοᾶ ἴλο οοηςτερα{ίοῃ, θη- 

ἔθιίπς Ἰπίο {Πο Ποςβ8685, απά 

εναρσίπρ {οχὰ ππθησηά Ὑγο- 

ΏΊΘΠ, Ὦθ οοπηιπϊθέοᾷ {]θια ο 

Ὠπΐσοι. ἨΝεγεχίπε]θβς, ο Γ4ἱβ- 4 

ῥοιβεᾷ, Ῥραβεοά αἶοπς Ῥίθαο]ι- 

ντ. 

--- 

8 

ἵηρ ἔλο Σννογᾶ, ΡΙΗΗΡ, Ιπᾶθθᾶ, ὅ 

Σ Εν εκεινῃ τῃ ἧμερᾳ. Απᾶ οἩ ελαί ἀαγ. -ἶτπ, ο, ἀπιᾶ αἩ 

αχς ἀοη]γος ἴτοπι α Βαχοπ γοτὸ αἰρπί[γῖπρ---ίο σοηις ἰο, {ο πηδεῖ, 

ἰο ραῦ5. οπου 01οΥ αἲἱ ἁσποίο ΠοβΥΠΟΡΕ, οἸοβοιαξς, οοπ[ἱρα({γ. 

ὙΠουδίου, Ὁἷπ ἶαί ἆαὶ Ίο ας, {Γομιοπί]γ πᾶϊσμίον 

Ἰοπρ{1ι οἳ ᾖπιο---α Ῥογ]οά οἱ {πια, Ώεγοπά α οσγίδίπ ἆπγ---οῦ ἃ 

βἰπρ]ο αγ. Τείετοπου {6 Ἡστο, οὐγίοιβίγ, {ο Βἰαρ]οπ]ς Ματίντ- 

ἄοπη, απᾶ ἴπο οοπβδοφαοπύ ἀἱδροτρῖον οἱ ἐ]λο Οατοῖι ἐπαῦ πνας ἵπ 

Φουμβαίθσι,. Τς 16 οοπΏγπιθδά ὮΥ αποίλοτ το[ογοποο {ο 16, 

ομαρ. 111 19/1 οἳ µεν ουν διασπαρεντεε απο τηε Θλιψεωε τηε 

γενοµενης επι Στεφανῳ, πια]κῖπο ἐλαῦ ΥΕΙΥ ἆαγ ἴο οροοι οἱ 

ενο ἀἹδροτδίοι οἱ ἐμο ΟΠυτο], 

: Τγενετο. «Πινοµαε, ΙΠπᾷΙσαΊΘΒ {0 ο01η6 ἔπίο οπἰδίεπες, Οἱ ἴο 

ὑεβῖη ἰο δε. «Α8 πιοτθ ἀοβπ]ίο 1 πιΥ Ρτείος ὅεραῃ ἐο ὃε---ἴο 

ἐλετθ ωαδ. ἵπ οι ΟΙΓΤΟΠΟΥ ἴλογ αἲο ποστ] ορ πας]: δε] Πίς- 

{οτ]σϱ] 8οοζαοΥ ἵ6 Ῥοθέίεν πεουτεᾷ Ὦγ (ο {ογπιος ἐλαπ ὮΥ εο 
Ιη{1ο5. 

. Την αἴίετ εκκλησιαν ἵ6 ἁθπιοπβίγωϊγαί οχρἰοἑἶγο ---ᾱπᾶ 

ἠαθήβορ ϱ' ἐμοῦ τας ἵπ Ποταβα]στῃ,) 

5 Τας χωρας--χωρα Ἱπ οοἵη. γευ. ἶ5 τορτοβοπεοᾶ ὮΥ σοµπ{γή, 

τρίο, ἰαμᾶ, ϱτουπᾶ, |οἱἀ, οοασί, οσουττίης 97 πιο. Ίεγ- 

γὴἑογίες ἶ8 Ἠθχο Του 1159: οοαδίδ, {9ο πιατίἤπηο; απά ἰαπᾶς, Ἱπ- 

πῬροβίΐθ {ο {1ο {ουβουγ.----Ιἱκίγίοί, ος τερίοη, ἵ ος τοπηβίη- 

ἵπα ολοΐίσα, {61 τις ἀἰςτίοί ἶ6 1655 Ἡοπικη, απᾶ 1ηοτο ροραἷατ 

ἴλδη τορίοἩ. 

5 Συνεκοµιεσαν---Ώοτθ ΑΙΥΑΥ 9οβοῦ]οι---ἔο ἐ1θ ϱ1ατο, Ἡασ]κοίέ. 

1μοςβ ππιὈίριιοῦΒ νο ρτοίες----]οίπέζη ὃοτε αιυα ίερλεη. Ἐνκομιδω 

γα8 αρρτορτἰαἑθᾶ {ο {απογα] ΡοτηΡ, 1]κο ο[/σγτα τε] εῖι ιο ἨοΙπαηΘ. 

4 Πυμαινομαι, ἵδ Δπ ἁπαξ Λεγομενο». Ίαυοο 6 ἃ ΦΑΧοΠ 

ποτά, απἆ ἱπάίομίορ ο Ἰαωῖ. «ο Παωλσᾷ Πιο Οµανολ γγοι]ά 

ὓο Ἠγροτοτί σα], απᾶ, {ΠοΓθίοΓθ, ἱπαρροβίέο.---'' Ἠο πηπάθ Ἡαγοοῦ 

οἳ 18 ἰ5 Ι1Μ116 Ῥούέον, Ίο Ῥτοίες ΜΙΠοπ) απο οἱ {Πο ἔουπη, οἳ 
τοπ ]οη οἱ {έ--Ἱο ωασἰεᾷ πο ΟΠαΥοµ. ἨΠείπρ Ίετο {ια 

ὑπιμογ][εοί οἱ λυμαινομαι, πα]οπλπρ ον οοππαοιΒ ἀοναβίαίίοη 
νο που]ά ἐπαπβ]δίο 1έ.----Βαί Αη γΥαδίοά οὗ ἩΠ8 Ἰνηδίῖπς {1ο 

οοπρτοσα{Ίοῃ οπίοιΊπᾳ Πίο ἐλο Ἀοιεθβ οἱ {1ο ἀἰβοίρίθε---κατα 

τους οἱκους, εισπορευοµενοθ συρων ἆο,, Μ9γοτ, Πασ]ς. 

ο Συρως---εσυρον 38 Ίπ σ0πη. νου. ἆοἶπ 21 1 δ, 5ου] Ἠοτο Ῥο 

γορτοβοπἰοά ὮΥ ἁτασρίπρ---ᾱδ Πδ]ιερ ΊΏ 3 ποί.---Βο 16 ἵ8 {οππᾷ 

{π Αοΐς 14: 19, «αἴιοτ εἰοπίηρ Ῥαυ], ἱμογ ἀταρρεῖ (εσυρον) 

Επι οαέ οἱ ἴμο οἱ (γ.) 

Γ Οἱ εν ουν. Ἀοτοτίλμο]εδς---'' 111 ναί Ίυ6γο ἄἱφρογδεά 

αδασ]!γ οοπέκαοίθά Ίπίο “λε ἀϊσρετοε 1” πιοτὸ ΒεπίοηβίοιΒ 
απᾶ οᾳαα11γ στατηπηα{ἰσπ]. 

Ε Ευαγγελιξοµενοετον λογο», Π{ογβ]!γ, ευαπρεἰἰχίπρ ἐ]α ιυοτᾶ. 



ΑΟΤΡ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. ΟΠΑΕ. ΥΠ. δὃ 

πτναά ΙΑΜΗΘ ΥΕΠΦΙΟΝ. 

ιο οἵγ οϐ Θαπιατία, επ ργθβο]ι- 
εἆ ΟΙι]δὺ απίο {λαπη. 

6 Απᾶ ἰπο ροορίο υζἩ οπε 
ποσοιά 5ανθ Ἰθθᾷ ππίο {λος 
ὑπςς νυμῖοὰ ΕΜΙΡ βρο]ο, Ποα- 
Ίηρ οπά βεοίπρ ἴ]π πιίτασ]ες Υν1ο]ι 
Ἆο ἀἱ4. 

Ύ Του ππο]οπη βρὶχ(β, ουγίπς 
ὉυΗ Ἰοιά νοῖσοο, οιπιθ ουξ οἱ 
ΠΙΔΏΥ μαῦ Ὕνθιθ ροβ8θββεἆ το] 
ἴλοπι: Πᾶ 1ΠΑΠΥ ἴθκθη νι Ῥρο]- 
βἶσβ, απά ἐλαῦ Ίνουο Ἴαπςδ, 619 
Ποα]αἆ. 

8 Απά {]οιθ γης σγεαῦ 107 Ίω]σαν. ὃ 
ἴμαῦ οἱ/γ. 

9 Ῥυέ ἴμογο Ίν86 α οογζαῖῃ 
ΙΩΔΠ, οαἱ]οά ΦΙπΙΟΠ, Ιολ ᾖ6δ- 
{ονεύίπιο 1π Πο 88ΠΊΟ οἱ ογ αφαά 
ΒΟΙ661Υ, απά Ῥου]{οΏθᾶ ἴ]ιθ Ῥεο- 
Ρίο οἱ Θαπιαία, ϱ]νίηςσ οὐ {λαῦ 
Ἠ]πιβθ]{ 'γα8 ΕΟΠ1Θ σιεαῦ 0Π6: 

10 Το ν]οῖη 167 αἲ] ρανο 
Ἠεθά, «.οπι πο Ἰομδῦ {ο ἐμο σγενζ- 
εςύ, βαγίΏς, ΤΗ 1ηςη 18 {μο ριεοαῦ 
Ῥοῦνοχ οἱ ἀοἀ, 

11 Απᾶ ο Πΐπι ευ Παᾶ 1ο- 
βατᾶ, Ῥευααςο ὑαί οἱ 1οπς 9πιθ 

3 - 

ρυσσεν αυτοίς 

γάλη. 

απο ΤΕΧΤ. 

» .ν / 

εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, ἐκή- 

6  {/ ε ο) ο) 
προσεῖχον τε οἱ ὄχλοι τοῖς λε- 

/ ς ΑΝ ο) / ε 

γοµένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμο- 
Α / Δ 

θυμαδὸν, ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς 
Ν ο ο 

καὶ βλέπειν τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει. 
τ - Ν - 3 / / 

πολλών γαρ τῶν ἐχοντων πνεύ- 
/ - / 

µατα ἀκάθαρτα, βοῶντα µεγάλῃ 
α σο/ Δ Ν 

φωνῇ ἐξήρχετο' πολλοὶ δὲ παρα- 
/ 

λελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθη- 
/ ΔΝ ΄ 

καὶ ἐγένετο χαρὰ µεγάλη 
κ / 

ἐν τῇ πὀλει ἐκείνῃ. 
/ . 

τις ὀνόματι «Σίμων προὺπῆρχεν 
. / Α 

ἐν τῇ πόλει μµαγεύων καὶ ἐξιστῶν 
.. . ν) / /. 

το ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων 
. Ν / 

εἶναί τινα ἑαυτὸν µέγαν' 
α / Χ . 

προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ 
. / / ϱ. { 
έως μεγάλου, λέγοντες, Οὗτός 

/ - - 

ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ µε- 
- Ν - 

Ἡ. Προσεῖχον δὲ αὐτῷ, 
Ν Νε . - / 

διὰ τὸ ἱκανῷ χρὀνῳ ταῖς µαγείαις 

ΠΗΝΥΙΡΕὉΌ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

Παγίης σοηθ 4ουγη {ο ο οἱὔγ οΕ 
Φατηθιία, "ννας αηπουποῖηςσ 0μθ 
Ομτ]κῦ {ο ἔἶνοπα: απά ιο πωα]{1- 6 
ἰαάσς ννθυθ, ὪΙΕ] οπθ αοοοτᾶ, 

βἰνῖηρ Ἠοσί ἰο {1ο {πηρε βρο]- 
ος ΡΥ ΕΠΙΠΗΡ, πει (116Υ 'Πεανᾶ 
απά βαν; ἴλο ππχασ]ος νμίο] 
6 Ίγας ἀοΐησ: {οχ, Ποπα ΙΠΙάΏΥ Ἰ 
Φο Ἰαά ππο]θαἩ δρ]1έδ, ἐλεγ 
616 ροῖπς οὐ, οιγίᾳς (Πα 
Ἰοαᾶ νοῖοο; θπᾶ ΠΙΑΠΥ Ῥα]κιοά 
απᾶ Ίαιης Ὕνοιο Ἰεα]εά. Απά 8 
{λ6γθ Υνας σ;οαῦ 107 Ίπ ὑπαύ οἵύγ. 

Ῥιιῦ {Ώογο ννα5 {μεγο, Ῥοίουγα, 9 

α. οογίαϊη ἨΙΗ, ΠαἸηθᾷ ῷΙπΙΟἨ, 

11ο {Ο11ΠΘΙΙΥ, ἵπ 1ο 8απιθ 
οἵύγ, 1αᾶ Ῥριποοθά 8ο:661Υ, 
απᾶ καφίοπὶβΏεᾶ {16 ρεορ]ε ος 
Βαιησία, Ροαδδίίπς ὑΠαῦ ης Υγαβ 
8οπης ριθαῦ οΠο. Το ΠΟΠ 
{11οΥ αἱ] σανο Ἰιοοᾶ, 7ουπς οπά 
ιο]ᾷ, εαγίης, ΤΗἱ8 πηαη 18 πο 
αταεαῦ Ῥοῦνες οἱ ἄοᾶ. Απά {ο 
Πα ἀπάθθά {167 αγ Ἰιθεᾶ, Ῥθ- 
οα156 {λα {07 α Ίοπρ 0ης, Ίθ 

ΔΝ / 

τον «Ἀριστον.| 

ὃ ᾽Ανὴρ δέ 

10 ὦ 
Ὀ 

Τὲ Ώτες αΡροα!ς ἵπ ἐμπο Οληίςήαπ οποῖος, λαίέ]ουν 11 : ὅ.--ἴπ 

ο Ραββίνο 66Π5ο ὅ έ]ιο Ῥοου απο ογαησο]ἰπος 3 οὐ 16 πι Ὃο 

τοπάσγοά “' ἔηο ῬοοΥ Ἠμγο {6 ροβρο] Ῥιοποῃοᾶ {ο ἐποπι Βαΐ 

νο Ίβγο αποίµο Ἠγαπρα]ἰσαί Γοσπιπ]α ἑαπίαπιουηῦ, ἵπ πΙΒΩΣ 1π- 

ΒίαποθΒ, {ο ὑπί5. Τό 16 Πνδύ {ουπᾶ Μαέέ. 4: 28, 6ορις---ἰαυρ]έ 

(διδασκων) Ίπ ο Βγπαροραος οἱ (αμίοο ππᾶ τυαδ Ῥτοβο]- 

Ίπβ (κήρυσσων) ἴλο ποβροὶ οἳ ἴμο πράοπι, το ευαγγελιον τηε 

βασιλείας. ΙΠἱ8 αθ]οοῦ πποβῖ{5 α ἰτοβί]δο ταί]ου ἐπαπ α ποίο, 

Πο οππ οπΙΥ ποίο ιο Γοἰ]οπίπρ Αοῖς.---]. Κηρυξ--α ραδίῖο 

Ἠθτα]ά---οσοατΒ Ῥιέ ἐτ]οο Ίπ {πο ΟΠηϊβίαπ οηρίατος, απᾶ ἵ6 

4, νναγς τεπάετοά ῥτόασ]ιετ οοτη Ὑογ.5 Πέοτα]]γ, ἵπ τοσὶς οἳύ- 
ΟΠΟΥ, {6 ἱπά]οαίος α μιδίίο ογῖε απᾶ α Πεγαίά, Ου] σα Ὀπογα.-τ- 

Τμ Βορίιαρῖπί αδο {6 {ος ο υνοτᾷ γνλἰο] εἱρηίῆος οαπιατει ἴο 

οῦΥ α]οιά, {οπαὶ ὃ : 7 αἶδο [ος α ποτά αἱρη](γίπρ Όοεαγε, νο 

οα1ἱ: οπά ριὐζαεὸ ρτοῇίεγί, ἄθπ. 41 455 αἱδο {ΟΥ α πνονᾶ εἱρπ]- 
Εγίπς Όοες ἰαία ασ Ῥίέπα ῬόΤΡΟπαΤΕ, Ἠοδοα ὅτι 8. Ὁ Ῥϊοι ελα 
οουπού ἵπ ἱροαὰ, ἔλο Ἰταπροῦ ἵπ Ὡαπιαὴ, οὐγ αἰοιά αἲ 

Ῥοίλανοπ, π{ίας ἔἶεο Ο Ἑοπ]απηίπ ο) Ποπ αβοᾶ {ο ἆποίο 
Ρ[οασλίης 16 15 ΔΙΨΑΥΕ βοᾷ πιεαρλοτίσα]1γ, Οπΐσα Βαογα. 

Ύγο ῥτεασ]ι, το ευαγελλιον, ἴ]ιο βοβρα], νο ἰεαεῖη η διδαχη, ἴ]ιο 

ἀοοίτίπο οἳ Οµή56. Βεο ποίο ο Υ. 20. 

ὰ Κηρυσσω οσοµτα 61 πιο; ὅ πιο μιδ1ἐς], ἐεαε]ι, Ργοσἱα την 

Απᾶ δά επιος Ῥτεαε]. Ίο Ἠατο οἱ ἔἶνο 6αππο {ωπη]Υ κηρυξ, ππᾶ 

κήρυγμα, ἴμο Ἰπίίου 8 Εἶπιος αἱναγς τοπᾶοτνεᾶ ῥγεασλίηρ, υπιὰ 

κηρυξ, ὃ πιο ργεασλετ. Ίο π]ο]ο {ποί]γ, 1θπ, αΡροᾶΣ ἵπ 

Που τις Τὸ 1πιος, Ο6 ἐἨαβθ, 6 ατο ῥγεαε]ι απᾶ ρτοασ]έπρ απᾶ 

ΦΤοας]ιΕΥ.---ΤἨ9 δέδασκω {αππῖ]γ, οἱ δἰχ ΠΠοπηβος, ὃεδακτικος, 

δεδακτος, δεδασκαλια, διδασκαλος, διδαχη, ΟΟ0ΟΙΓΒ Ίπ ἐο αΏοτο 

πηθπιὍοτς οἱ 18, ἵῃ αἲὶ 114 ἀπιος; τορνοβοηίσά ἵπ οἡς ]απριαρο 
ὮΥ {εασ], ἑεαολ]ίημ, ἰεασ]οτ, ΟΥ «Ὡοείου, Ἰοσίίπε, αἰώασίία, οἨ 
αμὲ ἰο ἰσαον. «Ῥγεασ]ν απᾶ {εασ] ανο ἰποχείατθ πο ἁῑδίϊποί 

οππρἰογπιοηίθ, πογοΓ οπος οοπ/ουπᾶεᾶ, ος βαὐςἡπ{ςᾶ, ἴ]ιο οπο 

{ον Έλο οίβο, ἵπ αἰὶ ἐιο οὐασ]ος οἱ ἀοάἀ. 

τὰ αν τῳφ ακουειν---εν, ΙΟ ἐλο ἱπῃπίδίτο, ἀοποίσβ, πο {ο 

οπδο, Ὀιό {1ο οσσᾳδίοπ. Ιζάλμποι]ς ἄγοοῖς ἄγαπηπηας, Ἠαο]κοίζ, 

} Τηβίοαᾶ οἳ “οτι ΠΙΏΥ 3 σνο τπαΥ τουᾷ “ου οἳ πιαηγ 3 

πλου γιο]αήπρ αΠΥ Ιαν οὗ Σο8δοῦ: απά αἰδο γη λουὐ ΔΠΥ 

ΙΩΟΥΟ Ρύ8οἱΒΙΟΠ οἱ Ε6ΠΡΘ. 

κ Εξιστω». Ἱπιροτίοοῦ ασἰῖνο οἱ εξιστηµε Ἀπά εξισταω, οἳ- 

βέαροβιοῖο---ἔο αθἰοπἰκ]ι, ἓο απιαχς, ἴο οοη/ουπᾶ, ἐο αδἰσυπζ, ἴο 

αυε πο 5επδο ἰε[]---οΏβύαριστο αηἰπαί, {τρ ατίγα δε ἐ5δε, ἴο 

ὓθ οιῦ οἳ οπο”ς βο]ί Ὥσσα. Ίοποο ο νονᾶ εοδίαφ. Ἔλοτο 18 

πο οπο Ἰμαδΐπ πνοτᾷ νλῖο] ἀοίλ ευ Ποίοηί]γ οχρτοβς {αν ἄτοεῖς 

ποτά; {ον {8 δἰσηὶβοί]---ρτ αἀπι]τα(ίοπθ αριά 56 πο 6556, οὔ 

ἆο Αἰπέα πιοπίς ἀο]οί, Μαν 3: 19, Ταὶραίο, τον, Ῥοσα 

οὗὑέωγεσσο, Υοὶ μετοεἰίογ: {ου ἴ]ιο ἀτοθὶῖς νγοτά αἱρπίβαίἩ ηλε- 
ἴεπο αἱου]ας γο]ιῖ ΔΠΟΥΟΓΟ, Υ]ΙοἩ {πο Παπ φετοεζίογ αἶφο 
ἀοίῖι, Ὥσζα, Οτ]ήοα Βαοία. «Αδίοιπάεᾶι ὑναῦ ἵβ---αδίομέσεά (ο 
ἀωπύπεςς, 1 εὐσίετ. 

1 4 Έτοτη γουης {ο οἱᾶ, 16 ἐιο οχαοέ τοπάσσίπᾳ, ἰέ ττο οἩδπρθ 

ἄῴοπι Επηα]! {ο ρυθ{.. πο τορυᾶἰαίθ μπίο α5 αηϊᾳπδίθά απά 

οαῦ οἳ 156 απποπρεί ο» Ῥόδύ πτ{θἵΒ. 
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Ι1ΙΝ6 ΙΑΜΗΠΦ) ΥΕΕΘΙΟΝ. 

πο Ἰιαά Ὦονλζο]οα ποια ου] ]ι 
ΒΟΥΟΘΥ168. 

19 Βα0 πει ἴ]ογ Ρο]ἱογοᾶ 
ΡΗΗΙρ, ρτεαο]ήτς ἔλο ἐμ]ησς σοἩ- 
οσον] ο Ἰάησάοπι οὗ αοἀ, 
Απ πο ηθΙηθ οἱ ἆσδις Οἰ]ςῦ, 
Όπεγ Ίνοιο Ῥαρίιπεά Ρούμ ΏΊΘΗ 
απ ἨΤΟΠΊΘΗ. 

14 Τῃεπ Φίπιοι Ἰήπιδο]{ Ῥο- 
Ἠογαί 4ἱδο: απ νν]οι ιδ γνας 
Ῥαρίσοά, Ίο οοπὔἰπιιθά νι 
ῬΡ, απά «νοπάφνοᾶ, ε[ο]άίης 
πο απίνασ]ο5 αμά βαἶσπβδ ΠΙΟ] 
1νθις ἆοπθ, 

14 ΝοΟΝ μοι ἴμο αροσδί]ες 
Ισ] Ίνενο αὖ ὁοιηκα]οπι Ἱιοστά 
ἴμαῦ Φαιηασία Ἠσά γοσοῖνοᾷ ἔ]λο 
ννονᾷ οἳ ἀοά, [αγ ποπέ απῖο 
ἔποια Ῥεΐου απ ο : 

16 Ἠ/Πο, νου {Πογ Υθυ6 6ΟΠ1Θ 
4ονη, ρΥαγαοἆ {ον {πδιη ἐ]παῦ {19Υ 
πὶσ]ό τοσεῖνο ιο Το] ἄμοεῦ: 

16 (Ώου αξ Υοῦ Ίο ννας [α]]οι 
προη ποπθ οἱ ποσα: ΟΗΙΥ (πιο 
66 Ῥαρθσεά ἵπ ᾖο παπι οἳ 
{πο Τον ὁσβις.) 

σςπΕΣΡκ ΤΕΧΤ. 

/ / “4 
ἐξεστακέναι αὐτούς. 1 "ΌΟτε δὲ 
»./ Αα / 3 

ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὔαγγε- 
λιζοµένῳ τὰ περὶ τῆς βασιλείας μενᾷ περι ΤΗΣ ) 
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
ι - - 

ησοῦ «Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο 
3) -ν 9 Δ 

ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες». ᾖ ὁ δὲ 
Ν 

Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ 
βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ 

/ - αν 

Φιλίππῳ' θεωρῶν τε σημεῖα καὶ 
΄ / 

δυνάμεις µεγάλας γινοµένας, ἐξί- 
4 / . 

στατο. |" ᾿ Ακούσαντεςν δὲ οἱ ἐν 
τη / . / [ὰ 
Περοσολύμοις ἀπόστολοι, ὅτι 

/ η ; Ν / 
δέδεκται ἡ Σαμάρεια τον λόγον 
τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐ- 

τοὺς τὸν «Ιέτρον καὶ Ιωάννην: 
15 οἵτινεο Καταβάντες προσηύ- 

. ιά /΄ 

ζαντο περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσι 
- τά ) Δ 

Π]νεῦμα Αγιον. Ἰ οὕπω γαρ 
ο . ο. Ν 

ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκὸς, 
/ 9 / ο 

µονον δὲ βεβαπτισµένοι ὑπῆρχον 
. 9” -. / ” - 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Γησοῦ. 

ἨΙΥΙΡΗΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Μα αβίοι]ς]ιαςᾶ ἴ]οπα τν] 1ής 

"πογοστῖσ. Ῥαὗῦ Ὕνμοι Τηεγ 
"ρομενοᾶ Ῥμ]{ρ, Ργοπολί ης {1ο 

ἴμ]πσς οοποσιπῖης ἴλε Ι1η1ς- 
ἀοπι οἱ ἀοἆ, απᾷ [πο παιηο οἱ 

φαδας Ομήςέ, ΠΟΥ ννθιο ἵπι- 

ηθιδαᾷ, Ὀ οί] πιο απᾶ ΥνΥΟΠΊΘΗ, 

Α16ο Βίπιοπ 1Ηπιδο]{ ρο]]ενοά ; 
από νου ο Ίναδ Ι1ΗΥΩΘΙΦ6ᾷ, 

ο οοΠβδῦαΠΡ]Υ οαἀμονεᾶ {ο Ῥ]- 
Πρ, απᾶ, Ὀομο]άϊης 6 πι]τα- 
οἱες αμιά αἶσῃρ ΥΥΙΙΟΠ ννογο 
ἆοποα, Ίο 1νας αβἰοπ]ςμοά. 
Νον επ ἴμο Αροεί]ες 

Φο Ίνθυς οὐ αγ αδα]1οπ], Ἱ1θαιἆ 
ὑμαῦ. βομαπιία Ἠαά τοσθίγος 
ἴμο 'νονά οἳ ἄοά, {πογ ου 
{ο μοι Ῥοίεν απά σοιη, 

πο, ὙηοἨ {Π6Υ Παπά οοπ1θ 

κ 9 

-- δ 

4οντ, ϱ)9γοᾷ {ου ἴποπι, ὑλαῦ . 
Πιαγ παὶρ]ῦ 1οὀθίγο ἴμο ΡΗο]γ 
ορήήζ, Εον 35 γεῦ, ης 8 
{α]]οπ αροῃ ηοπο οΓ{μθια: οΏΙΥ 
ἴΠ6Υγ Ἠαά Ῥουῦ {ιππουδοά 1πίο 
ἴἨ6 ηβΠιθ οἱ [πο Ποτά ᾗεδις. 

α΄ Ταιρ µανειαις, ἨνΙε]ι Ἠΐς ουοθΓίοΒ. Το {6, ἐΠογεί[οτο, ῥὲο- 

}60Ίγ οα]]οά 1Ππον ἔιο 6οτοσνου.---Όπο οἳ ο ἐν]ρο ἐμαί οοἩ- 

{οπά ος γνἰ(]ι λ1ο86Β. 

. [πιστευσαν τῳ Φιλιππῳ, Πέονα]]γ, (]οὴ θεζίευες ἐπ Ρ]Η Πρ 

ῬιυοαοἩίς----ἶα γλαῦ νο μνοασ]ιος. 

ο Προσκαρτερων, ΦΕΠΙΡΕΥ αεἶσιωι. 1ο οοπδίαπΕ]γ πάλονοᾶ. 

Ρ αβωσι πνευμα «γιο.  ἀλπῖ ἴπογ πηὶρ] τουοίνο {ο 

Ἠο]γ βρίη. Τηἱς 15 Ηιονα]]γ α ιοί αρὲ οἨ, 18 Ρεϊπίοά {η 

ους βἰαπάαντά ἴοχί, Πο]γ δρίήέ, Ἴμογο ατο πο Υπηήποσ 8ΒΟΠΙΟ 

Πο Ἠονς, 5 {οΥΓ1ου1Υ, Ἠατο ἠππαρίπος ενας γνέ]ιοιιέ εο ατέἰοἰο, 

απᾶ πθιοαί οπρι(8] Ἰπλμαίς α Ἰοἱγ αρὶσίς ου α ]ιοῦη ἱεπιῤεν 18 

α]] ἐλαξ σαπ Όο απάοτείοοᾶ απ οκροο(οἆ ἵπ ΕΠΟ] 63505. ΤπίαΙ 

1ο βαοἩ Ηγροί]οςίς {6 {1ο [ποι, μαί, η ος ποογοζ{{οὰ οτἱρ]πα]ς, 

πο Ἠανο {ὲ, ἵπ ὈοίἩ σα5σβ, πλ, απά νε χοαῦ το αγοἱο, απά 

ψἩ, οπά σοι οαρίία] Ἱπ]μα]ς, Τπ πο γοῦγ ποχῇί οσοαΏ- 

τοπορ 1η {ο ποχέ Υού5ο απά 1η 1]ο βα1πο Ῥαρδίοις αρριονοςά 

τοσύ, 16 15 Ῥηηίοά ἵπ οαρία] ἸΠ] 0]. Το πνευμα το «Άγιο», 

ΙΟΣ ο αγἡ]οίο, που ἵ5 {ἐί6 α ΒοΙΙίπηΥ οπςο. Ίγο Ἠάγο ΙΠΔΠΥ 

ΒΗΟἩ,. Όσο οἱ. 1: ὅ, ποῖο ο, απᾶ σἹ. 10 : ὅδ, ποίο , 

4 σ Ἠπὰ {9]ἱοη προπ ποπθ οἱ {Ἠοπι, ΤΊΙΘΥ Ἰαᾶ οπΙγ Όσοι 

{πιπηετβος {πίο νο Ἠδηιο οἳ {ιο Τμουᾷ «θειβ. Τί πιαγ, Ἱπᾶροᾶ, 

59 αρρτορτίαΐο]σ γοπᾷοτοᾶ, 1: Ἰπᾶ Γα]]οη προν ποπο οἱ Βλοπι, 

Ῥαΐ τν]ή]ο ροπάου {8 τοσαχᾶσᾶ, 16 τημθέ αἷπο ο τοραγᾶοᾶ πιὰ 
τοπηρπιρογοᾶ, ἐλύ νο Βρίπί 16 αρρτορηίπ(οἰγ ρονεοπίβοά Ὁγ 

11ο Ἱοτά Ἡήταςο]!, απά οοπιπἠβε]οποά ας 15 αροπί οἱ πις- 
ΒΙΟΠΑΤΥ.---”ομπ τορονίς Ἠΐ5 ροῦβομα] πηἰεδίοη απᾶ πγουῖς ἵπ 

Ιάησιασο απ ΒίγΙο πηοδέ ρυσοίςο, ἀαβπίία, αιιᾶ αππηϊκία]καὈ]ο---- 

ἁπάζον ένο σοπαἰβρῖοη οἱ 119 φετδοπαί αηιαθεαάογ οὗ αἄγοσαίθ, 

2 οἳπ 160. Ἔλο πιονο Βέγπιο]ορῖδέ υγουἷά ἐαηβίαίο ο 1611 

χαῦβο 45 {οἱἱουγς :--- ὀέσαιιδε αἱ ἴ]ιαί ἐἶπιο 1 Ἱαά Γαἰζεῃ οη ποὺ 

οπ6 ο εν. ας πνου]ά Ῥο πβρροδίίο {ο α ριβέ οἱ νήπά, 8 

5Ώούυοῦ οἱ ναΐη, οὗ ο Παδὶι οἳ Πρ]πίης, ΊΠο απαὈϊσυΥ ἐπ 

Βοΐπο ση]ηάς ος. Ε]ήδ βιη]οοῦ ατίβος ἸΥΠΟΙΙΥ, 48 Ίο οοποθίτθ, 

{ποπι {ο [ιοῦ ἐλαῦ {Ἡογο 9γο πο σεπάε}δ ἵπ Ἠθυγοι, 1ος απιοπρεί 

ΒΡρἰπ{έ5, που ἵπ ἐλ1θ Θειοτης (4Ἡ ἆπαξ Λεγομενον), ἴιο Θοά]ιεαᾶ. 

Δραΐπ {πο Ῥαΐμοτ, 8Ο, πιιᾷ Ηο]γ βρίνϊ6 ανο α δροοῖα] πιαπ](οςί- 

ποπ ος γογε]αθίοη οἱ Θειστης, οὗ «Γε]λουα]ν, 11 “πάδρίπίίοπ {ο 8 

βροοἰδ] ΠΠΟΥΡΟΠΙΟΥ {Π ἔλο απἱνουθο. ἨῬίθυπα]]γ 15 Ίνας ζομονα. 

1π ουοπέίοα 16 γα ἀοώ, ἴἶιο 1Ρομᾶ, το δρέγ, Ῥαι {ο ΊΤοπυ 

Ὠιαῦ Ίνπς {π ο Ῥορίπηίπᾳ ἐπ οὐ 1 οἆ, αιλᾶ ναί 1υας οᾶ, 

ὕουαπιο α πἼαπ, απά {λαυθίοτο πιββου]ίπο, {μουρ] οπιυνποίηρ η] 

Παπησπ/ζγ, πο οηο ροτβοπαΠϐγ; ἰγγοβρθοίίγο οἱ 5οχ οὐ βοπ{οτ. 

ἨἩγοπδή----οἳ αυοπιόπιατ, Ὀοῖπρ οτοπίαᾷ οιιῦ Οἱ οπ6 ΡΕΤΕΟΛΙ Ώθοβπιο 

Ἡ. οεοπῶ Ροτβοπ 1π Ἠαπιδηϊζγ, α5 ἔ]ιο Ίνοπυ Ίνας ἵπ Ἠὴγπί{γ.--- 

Ἠσοποο πο Ἠοὶν Βρίγι6 οηπα11γ φογοοπαῖ, Ρυουρθᾶίηρ [νοιη Ῥοἱ], 

Ῥοσᾶπιο ο ὀμγα Ῥοιβοπ απᾶ ορ] οφ ια] Ῥϊνίπε τινας ποἰίποτ 

ᾖτδέ που δεοοπᾶ Ὀαῦ ἐλ]γά---ὭἼαπσοο πεἰί]σγ ππᾶ ποιίαγ 890 0Π6 
ἵῃ 686οπ0ς απά οοπβἡέαΐο α ἐλ]τα τηπηἰ{οβίαξίοι οὗ ροῦςοπα[έγ 

οἱ {ο αὐδο]πίο ομοταᾶ, Τλο ῥγοποπύπαὀ πειἰον ἵδ αν ΠΊΟΥΟ 

Ευαπιπααἶσα] οοπίΏσθησΥ βτονίηρ οαί οἳ ἐῑπο ο) πηβίηθες απά 

α]ονανάπορς οἱ οἱ οοπιροβί{έο Ίαπρπαρο, απ Ἱπρογ[οοῦ γαλίο]θ 

{ο Ιπίνοᾶασο ΦΕΗΟΥΛΗ ΕΙιοΗΙΜ {πίο Ἠππιαῃ Ίεπά, Ἡσπημη Ἀθαγ{; 
οὗ πππιαν {οηραθ, 



ΑΟΤΡ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΘ. ΟΗΠΑΡ. γΠΠ. δ6 

ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

17 Τ]θη Ἰαᾶ νογ ιού Παπάς 
οἩη. λοπη, απᾶ αγ γοορῖνοᾷ ο 

ἨΠο]γ ἀΠοβῦ, 
186 Απά νησι ΦΙΠΙΟΠΝ ΒΑΝ ὑ]ιαῦ 

ἑμχοασ]ι Ἰαγίησ οπ οἱ ἴο προ5- 
ᾖαοβ) Ἠαπάς [νο Ἠοίσ ιοςῦ ας 
βΐνοιι, 6 ο[[ογεᾷ {λδια ΠΙΟΠΟΥ. 

19 ΑΒαγίπς6, ἄἶνο Πιο 3ἱδο ὑπίς 
Ῥο]γαγ, Ὅλμαῦ η ὙνΠοΙήδοδνοΥ 1 
ΙΥ Παπάς, ὰθ πιαΥ 1οοεῖνο ἴῃθ 
Ἠο]γ ἀποεί. 

90 Ῥαή6 Ῥεΐει φα]ά ππίο Ἠίηι, 
ΤΠγ ΠΙΟΠ6Υ Ῥουϊίι υῃ παρ, 
Ῥοσσαδο ἐμοι Παςῦ ἐποασΠί {παί 
ἴμο ο; οἳ ἄοά π]αΥ 9 ραγομαβ- 
οὗ ὉνΙί] ΠΙΟΠΘΥ. 

91 Τ]μοι Παςύ ποϊζμοΥ ρατό που 
]οῦ ἵπ 18 μπα {θεν: {0 ΜΥ Ποαντό 
18 πού αἱσ]ό ἵπ ἐπθ ἰσ]ό οἱ αοἀ. 

99 ἨἩοθρεπί ᾖΠετείοιο οί {ῑπίς 
τὰ γν]ο]κοᾶηθςς, απά Ὀναγ ἄἀοά, 

ΙΕ Ῥουμαρς ἴμο Οιοιςσηῦ οὗ ἡηΐπο 

απΏἙΙς ΤΕΧΤ. 

ΤΤ πότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ᾽ 
αὐτοὺς, καὶ ἐλάμβανον ]]νεῦμα 

“Αγιον. ᾖ Θεασάμενος δὲ ὁ 
Σίμων, ὕτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως 
τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δί- 
δοται τὸ Ηνεῦμα τὸ Άγιον, 

προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα, 
19 λέγων, «Πότε κἀμοὶ τὴν ἐξου- 
σίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἂν ἐπιθῶ τὰς 
χεῖρας, λαμβάνῃ. Π]νεῦμα Αγιον. 

.. Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτὸν, 
Ίο ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς 
ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ 

Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων 
κτᾶσθαι. οὐκ ἐστι σοι μερὶς 
οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῶ. 
ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ έστιν εὐ- 
θεῖα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 3” µετα- 
νόησον οὖν ἀπὸ τῆς -- σου 
ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ, εἰ 
ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια 

1ΠΗΕΥΙΡΙΙΏ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

Τ]οι {Ππογ Ιαῖά Παπάς ος (ποπαν 11 

απά {νο τασθίνοὰ ἴμο "ἨΗοἱγ 

Θρήήξ. Απά νο Θπον ανν 18 

0λαί, (μγουισ] Ἰαγίησ οἩ ος 

ἴ]ιο Αροβί]ες) Παπάς, ἐο Πο] 

Μρ]η6 ννας σίνοη, Πο ο[σιοά 

Πιο «ΠΟΠΟΕΥ, δαγίης, ἄνο ἴο 

πιο 5ο {ίς Ῥουνεν, μα οἳ 

Ψμοππονος Ι Ίαγ Παπάς, Ίο 

πΙαΥ γοσθίνο ο Πο]γ δρὁ, 

Ῥαΐ Ῥοΐου καἰ {ο Ε1π1,1ΠΑΥ Υο 

αἰ]νοι σο ἴο ἀοβίγιοβοη ΥνΗ] 

γοι, Ῥοσαιβδο γοι Ίαγο ϱ16- 

Βι1ηθ {ο Ῥγουιϊο ἴμο αν οἱ 

19 

ἄοά ἐλτουσ] πἹοπογ. Το "σοι 2ἱ 

ποιο 15 πο ΡαΥ6 ΠΟΥ Ροσῆοη 11 
Ενή5 ὑήπς, {ου ο 1θυχέ 15 ποῦ 
γὶσ]ιῦ 1η Ὠιο δἱρῃί οί ἄοά. Τοε- 
{ογμ., ἑλογοίους, {οια τΠήδ γουν 

φοἰκοάπσξςε, απᾶ Ῥναγ "ἴπθ 

Τιουῦ, 16, ρογ]ιαβς, ἐλλο “ἀονίοο 

ἨἈθαχῦ 114Υ Όο {ογαίνοη {μθρ. τῆς καρδίας σου. 3 εἰς γὰρ ο/γοιι Ἱιοσγέ θἰια]] νο [ουβίνοη 

Ίο ρτοαῦ Τομοἷιος Ιήπιβο]Ε «Ἡαησοιἳ ἔἶιο «επαίεγ οἳ ἴλλο Πο]Υ 

Βρϊτις ἵπ. Ἠἱδ γαἱοᾶἱοιοῦΥ Ῥτοιηΐσο τοροτίοῦ Ὦγ {ῑιο Ῥο]ονοί 

ἀϊδοιρ]ο, Πο αἱορί ἵπ 15 Ώοβοπὰ; Ίο οἰιγὶσίσά, οὗ ομηὶδέοπος 

1ήπι, ὁ παρακλητοε.----οποο ἴλο πο ΒΙΥΙο πεκφω αυτοι---- 

εκεινος ελίων---εκεινοῬ εµε δοξασει---του εµου Λ/ψεται---εκ του 

Εµου λήψεται, και αναγγελαι ὑμι», ἆοἳπ 101 19-15. Τ ποιο 

ἔλλαπ φιοδίίον ἴμο ρτορτὶοῦγ οἳ βποβοῖης α Ὦ]ν{ηε Προ/5οπᾶ- 

Ἠοη, οἳ αν Ἑ]νῖπο Ῥονδοπα[1ϐγ, {ο ὅῑιο οαρι]οῖοιι οἠτιομέο οὗ οι’ 

νε, οἷνο, δέ. ο ἵ5 ος πηοξδύ ποτέ} Ῥτοίοιή, απο νΗγ (ιςμάἰ- 

οαβ]γ βαοτίῆσο ἴ]ιο ἼΤαρακλητος, ο ος Ἰθαδέ νου αγ !! 

" λαμβανον πνευμα Άγιον. ΤΠογ τοοεἰνοᾶ (ιο ΕΠοῖη ρίγι, 
ος {Βου γοσοϊνοά Πο Βρίτιί--ἴδ δᾳ παν ϱγαιπια(ἰσαζ---ν]ιγ. 

ποῦ ἴῃο Ιδίου γαἴμου {Παπ 01ο {οτπποτ! Ἱεροοία]]γ Είπου ἵη ἔλο 

ποχῦ ΤΟΓΑΟ Ίο ἤπᾷ το πνευμα το Ἁγιον. Βιαῦ νο μα] ὃο 
ἐο]ά {π {πο Ιηέΐοῦ σαδο 15 ἵ5 {16 5αἈ]αοοί οἳ ἴλο Ργοροβἱδίοπ.. Τί 

18, ἨοΝογου, 06 6απιο Πο]γ Βρηὲ σλοίμοτ πο εαμ]θοῦ οἳ ἔἶιο 

ῥτού]σπίο οἳ ἐπο ρτοροβίϐοπ. ἨΠαί Βίπιοη Ὕν]πον β{ρα]αίἷπρ {ου 

ἐΜή6 Ῥοπος, οὗ απ ὐΠονίϐγ οἳ ἱππρανίίης ἐμο βἱ{ξ, τιδος ἐλλο ππαΤ- 

έτους [οτπι--θο Ίνο Επά 185 η ἆομη 20 : 25, α1νον ο 6.Ώ]ο 

γαι; Ὀπέ ἵη Λος 10: 47, ἵπ α Αἰπη]ατ πὐαᾶς, Ίνο Ππά {ο 

το πγευμα το Άγιον γοιοΏβαίοᾶ {ο ἐἶο Ὀο]ογίπςσ ροη(]ος οἩ 

19 Ἰπροφ]{ίοι οἱ Ῥαμἱ9 Ἱαπάς. 

"Του Φεασαμενος, τοπᾶ τδων, δ., ΒοΏι, πι, Τὲς απᾶ Τῶως 

Βέθτθοίγρο Ῥά., {ο το πνευμα το ἁγιον, ΒΊΠΠΡΙΥ το πνευμεα. 

ε Ίο Ίπνο Ώστο χοηματα---}1οἶιες-- απ 1Π ν. 20, το αργυριο» 

--πἹοΠΟγ οὐ εἶ]νου. 

Αργυριον---Ρτοροϊ]γ ἰπᾷῖοπίος Ανου, απά πίπο πιο Ίῃ 

νο ΕΥ οσο ΘησΟς ἵ8 5ο τοπίογος ἵηπ ο οοτη. ου; αν) Ίο 

χρήμα ἵπ ἴλο ρἰαναἱ παπιθοτ 156 ανγαγς τορτοβοηίοά ὮΥ γἰο]ιος οὗ 

ΠΙΟΠΟΥ, 60Η]. Υοῦ, 
π «Τρ γοἩ {ῃογο ἶ5 πο Ῥατί που ρουίοπ ἵπ ἐπὶ βροοςἩ 32 18 

Ίπουο Πέογα]---οι. ϱΓαππλα ἱοα]----ᾱ6 ογος ἶ5 ΒοΠιοίΊΠΟς 8Ο ΤοΠ- 

ἀαισᾶ ἵπ ἔλιο σοι. Υογ.---Ε Ίογῳ τουτῳ, ἐπ ἰ]ῖς ποογᾶ, ἀοοίνίπο, 

ο ροβροῖ, Ο16., Ἀοαπά,ς ὁπ ἐς ερ, γἰη, ο ϱ) ο ἴ]ο 

Βρίτί6, Ώθμ., λΙοΥ., Ώο Ἠ)οίίς, ας αιισίο γ Πασἰοῖε. 

}. «4εηθητι του Όεου, οοπι. ἰοχί, «Πεηθητι του κυρίου, ΤΠ. 

Ἡ{.- μἱοθῦασἩ παν] ἰέ ας βιιρροτίοά ὉΥ βιοαέ αι Πῃοτίος, Τό 

16 αἶδο ποιο ἵἩ ἨαγπιοΏηγ ΙΕ ο ροπίιβ απἁ βρἰτῖῦ οὗ ενας 

οροσ]ι--- 116 Τιουᾷ σρας Ῥοῖηρ ἔἶλοι τοδοαπἰποᾷ 8 τοςοπ{]γ 

οοπβΗ Μηέοᾷ 1]ιο τοἱσηίηρ 5ογοτοίρη---ἴπο Ἠεπά οἱ λλο οπανο]--- 

18 ἵπ μίς οαςο ({οσ]ατοᾶ {ο ο έῑο ΠπππιοάΙπίο 6οιγσο οῇ {Π]β 

Βροσίαὶ πιβείοπ οἱ ἐλο δρἰΠὲ "Πο µα8 ϱ]θὰ [οπέ]) εαί τν]λ]οἩ 

γοι ποὺ 66ο απά ]ιοσν,)) 

Ν Σι αρα επένοια. ΠΒ ποτᾶ ἵ5 οπ]γ ιιδοᾷ οπσο ἵπ Χ. Τ., απ 

18 ποῦ τορτοδοπἰοά ὮΥ ἴλο ποτά {οιιρ]ιέ---Πουίου οἳ ηπιαολύλα- 

ἐἶο. 1 1{8 Ῥτορου γοργοβοπἰαἤνο. Τ]ο Ῥπἱσπίο απ ΕὐπεπιαΒ 

Εΐνο εοαἰ(α[ίο, Νηιλπι αλζιίο, δαγς Ον] είοα Θπογα,--Έπιποια, 

ΦΤοπδ18 Ἱήο γεεροπάοί Ἠεύγαα νου Ζαπιαπι, Ώρα ἵπ 1ου. Ὑἱα 

ἘὈτηδίαπη π Ίοσο, Ο015. Ῥαστα. 



σ6 . ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕΑ. ΟΗΑΣ. ΥΤΗ. 

ΙΙΝα ΙΑΜΗΣ᾽ ΥΠΠΘΙΟΝ. 

99 Έοι Τ ροχοαῖνο ἐλμαῦ οι 
τό Ίη πο σα]1 ο Ῥ10ίαιηθβς, απᾶ 
{η ἰλο Ῥοπά οἱ ΠΠ 1 {γ. 

Θ4. ΤἶοἨ απβιονοᾷ ΒΙΠΙΟΠ, απά 

αὶά, Ῥταγ Ὑο ἴο ἴἶο Ἰμονά {ον 
1ηθ, ἴλαῦ ποπθ οῇ μθςο {λίησ 
ψπ]ο] Υθ Ίανθ ΒΡοΚθ6Ώ οοπιό Ἱπρ- 
ΟΠ Πηθ, 

96 Απᾶ ἴΠπ6γ, Ὢ ση {16Υγ ]αᾶ 
ἐεββθοά απᾶ Ῥνεασ]ιεά {μο νονᾷ 

οἳ ο Τιοιἆ, τούανηοά {ο ὅσθτι- 

βαἶοπα, απά Ῥγεασ]ας ἴμο ροβρε] 
Ίη ΤΩΔΏΥ γ]]ασθς οἳ ἴ]ιο Βαπηστ]- 
ἴ8η8. 

96 Απᾶ ἴ]πο αηρε] οἱ ἴμο Τιονᾶ 
ερᾶ[(ο ππίο ΕΗΠΡ, εαγίης, Ατίς6, 
απᾶ ϱο ἰονγατᾶ ἴ]α φοαῃ, απζο 
ἴπο ἵναγ {ἰμαί σοοεύμ ἆοννη {οα 
ογήκαίοπι απίο ατα, πν]ίσοῃ 15 
ἀοποτῦ. 
ή Απά Ἰιθ 41086, απᾶ υγοπί: 

Ἀπά Ῥεμο]ά, ο 1ηὰη οὗ Ἠμίορία, 
απ υπο] οἳ ριοαῦ ααθλοίγ 
υπάσν Οαηᾶαοο «πθειμ οἱ ἴ]ο 
ΕΜΙορίαπΒ, Ίν]λο αά πο οἸιαγρο 
οἱ αἱ ηου ἐνδαδαγο, απά Πδά οοπἹθ 
Το ο εαβαίθια {ου ὕο νο ρ, 

αππετκ τεχτ. 
Ν / Ν / 

χολῆν πικρίας καὶ σύνδεσμον 
. / 5 αν 5 24 
ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. '' Αποκρι- 

λ 4 5 / 
θε δὲ ὁ Σίμων εἶπε, Δεήθητε 
ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον, 
μή Ν ο ΣΣ» ο 9 
ὅπως µηδεν ἐπέλθῃ ἐπ ἐμὲ ὧν 
εἰρήκατε. 

λ 5 55 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράµενοι 
ΝΔ / ΔΝ ) - 

καὶ λαλήσαντες τον λὀγον τοῦ 
κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς “Ἱερου- 

Ν / Αν 

σαλημ, πολλάς τε κώμας τῶν 

Σαμαρειτών εὐηγγελίσαντο. 
/ Ν 

3 "4γγελος δὲ κυρίου ἐλά- 
Ν 

λησε πρὸς Φίλιππον, λέγων, 
Δ Δ 

Ανάστηθι καὶ πορεύου κατὰ µε- 
/ ΣΑ Δ ερ . 

σηµβρίαν, ἐπὶ τὴν ὁὅδον τὴν 
/ ε Νς Ν 

καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ 
3 1’ ο 3 ΔΝ 2/ 

εἰς ΙΓ άζαν' αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 
3 Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη: καὶ 

Ν Ν - 
ἰδοὺ, ἀνὴρ «Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυ- 

/ ο 

νάστης Ἰανδάκης τῆς βασιλίσ- 
η / δΔ 5 3 ΄ 

σης «4ἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης 
.. / Μα... δ » / 

τῆο γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει 
. Ν 

προσκυνήσων εἰς “Ἱερουσαλὴμ. 

ΒΕΥΙΞΕὉ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

γοα; {ον 1 ρειοσίγο ἐλαῦ γοι 25 

819 ἴη ἐ]λθ σα]] οί Ρ1566Π6ΘΒΒ, απά 

ἵπ {1ο Ροπά οἱ ἰπίᾳαϊγ. Τπθη 24 
ΦπποὮ, απδυτοτίης, αἱ, Ῥταυ ο 
ιο Τιοτᾶ {ου το λαί ποπο οἱ 

ἴπεβο ὑΠίπσε, υνλ]οῖ γοι Πάγο 
ἳ 8Ρρο]κ6η, ΙΗΔΥ 60Π16 Ἡροῦ 16. 

ΤΠΕΥ {λθγείους, νυ]λθη ζΠ6Υ ]ιαᾶ 26 

τεβὐϊβεά απᾶ ργθασ]ιθά ἴμο νΥονᾶ 
οἱ ἴπο Τιοτᾶ, δεί οιῦ οη 9μαῖτ 

χθίτγη {0 {16Υ1188Ι6Π1, απᾶ {16Υ 
Ρχεβο]ιεᾶ ἴλο Ρο8Ρ6Ι {η ΠΙΣΠΥ 
αγἰ]]ασες οἱ 1ο ΦαιηδΙ{8ΗΒ. 

Ῥυΐ αη Αησεὶ ος 11ο Τιογᾶ 
εροΚο {ο ΡΙΙΗΡ, κϐγ]ης, Αἱςο, 

απά 6ο Ίουνατά ἴ]α 5οα{Ἡ, {ο 
ἴπο πναΥ ἴμαῦ σο68 ἄοννπ ἤνοπα 
Ἰθεαβα]θπι {ο ατα (ν/μίοι Ἱ8 
{πο νναγ ἐωτοιρῃ {ο ἀεεετί). 
Απά Ὦο 81056 απᾶ υυοπῦ; απά 

Ῥαμοίά α πια οἱ ἸΠίορία, 

9η "ο/ῇοεν οῇ σγθαί ααζπουζγ, 
ππάθυ Οαππάασθ, 4πθεπ οἱ {πο 
ἘΠΙορίαΏς, ἵΥΏο Ἠαά ὑπ οπατρο 
οἳ αἱ αυ {γδαδι1θ, απά Ἰαά 
οοπ1θ Ἰπίο 1 εΓαδα]θπα 6ο «ΥΥΟΙ- 

οἼ 

κ ]ολλας τεκωµας των Σαμάρειτω» ευηγγελισαντο, Αοἲ. 1, 

χο]ᾶ, Ὑ1]]αρος Ῥοΐπρ Ἠοτο ἴῑο οὐ]οοῦ οἳ {Πῖς γοτῦὸ, πο πιαδί 

" ποηᾶοτ Ἱὲ Ίπ ϱταπηπις ἑἶσα] ατπιοηγ Μη ἠμς {ποί; απᾶ ἐ]ισί 
εὐαπᾳ εἰἰχεα πια! υἶαισες ο) {ια Φαπιαγέίας. 

Έυηγγελισαντο ΤΠΙΑΥ Βἰπίο {μο τοβυ]έ οἳ ἐ]λοῖν Ιαῦογς πν]ή]ο 

ἴιαγ Ὠδά οσα αὔσεπί, ο) Ὑ]λαύ ἐοοὶς Ρίασο οἩ ἡοίγ τούατη {ο 
ὀδτμβαίοπι, Καΐπ., ο Ἰγοίίο, Μου. Τ]ή8 Ιαΐίου τοι αστους 

Ῥοςύ πνίἩ {πο οτάςγ ο ἐἶνο πατγα (ήτο, 
πμήᾳ τοτΏ, αοσογάἶηᾳ {ο α Ἰαΐο; ἀοοΐμπι (11οὗ. αἆ Ῥμήγη. Ῥαρο 

967) τονγ ἴα]κο Τίς οῬ]οσξ {π ἐ]νο Ασοιβαίἶνο ας 'γο]ἱ ας ἵπ ιο 

Ῥαήΐπο, Οοπη. Ῥ. 401 141 15,211 161 101 Τ]κο ὃ «18: Καὶ, 

119: Ἱ. ὁ 88: 11 Ἠποκαίϊ, ρ. 195. 

Ῥ]επηϊκείπρ ο Ίαροτς οἱ Ῥεΐοτ αι ἆοἱιπ, Ίο οοπίίητος ἐμο 

ΠΟΤΓΑΊΙγο οἳ ΡΗΗΝρ. ΤΠΕΥ παπί ἵο «ογιδαίοπι--απά Ἑ]]Πρ 
1οπατάς ἄασα. 

Ψ Ἔμου ττοπέ Ῥαοῖς {ο ζοταβα]οπι,} οἨ ϐ ποὐαγποᾶ {ο ὅοτι- 

Βαἱοταρ) 18 πιοτο ἵπ οἳς πποάοση Βίγ]ο, ἵζ πγο ἆο ποῦ τορατᾶ {ο 
Γαοἳ, ἐμαῖ ἴλιεν ἀῑά ποῖ ἐπιπποᾶια{α]γ απᾶ βἰτπήρΕ{οτηγᾶ Ρ{050- 
ουίθ ἐπαῖν ]οατπογ {ο ψογικα]θπη----Όιιό ππθ αὖο ἰπ[οτηιθᾶ, ἐἶναι 

οἳ δρ τοίατπ ἐπον οοπηπιαπ]ολίοά {μο ρἰαά ἐἰάίπρε το τπσἩγ 
γίΠαροβ οϐ {πο Μαπστίζαης. 

5 Ἔρηµος, Ὀθῖης απ οά]οοβτθ, 18 {ουπᾶ ας βιιο]ι Π{έοοτ {Ἴπηθβ 

η 119 Ν. Το8ί, Τ48 οσοαΤὔεποθ ΙΠΔΥ, ΟΓ ΤΙΑΥ ποὺ Ὦθ απ οχ- 

οδρίίοπ----αὲ 1ὲ {5 {1ο οπ]γ οπο ἐμαί ἵ5 ποῦ ορυἰοιε]γ αβδοοἰαἰοᾷ 

Ιλ α που {π σοποοσά, απᾶ Ίετο {5 πανΥ (Πτουρ] αὗτη απο 

ὅδοε. Άοπιθ τείου 15 {ο ἄασα, βἰχίγ τηῖ]ος βοα(ηηνοεύ οὗ ὅοτα- 

ΒΗἱο, Ἡσποο αρ, Βο]ο]ί, ΛΤεγει, απά οἴιθτβ Βάρροβο ἐλλαί 

5 15 [ιο ρίασο Ίστο ἀεβοτίροά ὮΥ ερηµος, ἀαβοτί,. Βαΐ ατα 

Ίνας ποὺ ἀθείτογοεά Α.Ὀ. 04 ου 06, «νιοα {πῖς Ὀουῖς τα σοπι- 

Ρ]αίσᾶ, αιά ἰ{ ογεΏ Ιωίθς 16 οοα]ά πού Ἠλτο τοσοϊγεᾶ {Πἱβ παπιθ. 

Έ]ουο Ἠανίηρ Ῥ6θη βοτοταὶ Ίναγς, οὐ Ιοᾳβί {πνο, Ίπο]] ΙΚΠΟΥΥΗ {ο 

Ιδίου}, νο Ῥίοβυτηο {παῦ ἐῑο απροὶ ἀἰτεοίεᾶ ῬΠίηρ {ο έμπο 

οουίβο τμ]οξ ο {οοῖς ἵπ ονάοιν {ο πιοοῦ ἴἶιο οῆοοι οἳ Φαθοπ 

Οαπάᾷαος, Ίππο τοπά5 αοἰμβ]1Υ οχἰδὲ {ο 01ἱ6 ἄαγ, οπθ οἱ π]]ο]ι 

ῥᾶ55ο5 {λγουᾳ]ι ἐιο ἀοβευί ἐπ]λαὈ{εἆ Ὦγ ποπηαάἰο Αταββ. πουθ 

8 αν Ῥ]ατα]ϐγ οἳ ᾳπαθῃς οί {5 πατηθ, 

5 Τμ]ς Ῥπππαο] {6 ἀἰπειησαϊε]οά Ὦγ {1ο Μἰέ]ο---δνναστης καν- 
δακηε τηε βασιλισσης Αιδιοπως---Οαπάποο ἴλο ᾳπθοι οἳ ΠέΠίο- 
ΡίαΠ8. ΒΑΡο απά Ὠίο παπιο ἐπί5 ᾳπεος 48 αττίης αραϊηρί 

ο Ἑοππσης ἵπ το 9δᾳ γεας οἳ Αππυσίας Οῶ5ατ.-- Ελ ήορία 

Ίνας {μαῦ Ροτέίοη οἳ Α[πΙῑσΑ βοέ] οἱ Ἡργρί. ΡΗΠΥ 8ἶβῶ παπηθε 

ζαπάποο α ᾳποσῃ οἳ ἐ1πο ΕλΙορίαπα, 

 ΠΠροσκυνήσω» εις Ἱερουσαλημ. ο ποί ΟΠΙΥ οπ1Πς {ο 

Φουαβαίοπω ἴο νουβλ!ρ, Ὀπέ Ἡθ 9π11Θ {ο ῬοτβΗΐρ, εις Ἱερον- 

σαλημ, ἱπίο οἳ Ἰναίη ζογαδα]οπι,---ΊΠο Ἠπά α ἀἰπενοπί {οπαυ]ὰ 
οἳ πνουβλρίπρ αὖ ἐπί ορπίνο, Ῥατπὶ ἵπ ἴπο επί γεοσρίι 



ΑΟΤΡ ΟΕΒ ΤΗΕ ΑΡΟΡΊΊΗΟ, ΟΠΑΡ. ΥΠΙ. δη 

κΙνα ΙΑΜΕΦΘ) ΥΠΒΗΘΙΟΝ. 

98 Ὕγας τοὐαχηϊήρς απᾶ βἰθήπς 
ἵπ Πΐ5 οἰαχίοῦ, 1οιά Ἡδαίας πο 
ῥγορλμοαῦ. 

99 Τπευ ἴλπο δρἱ6 βαῖᾶ απο 
Ῥ]ή]ρ, 6ο πθας απά ]οίη Ἠγβοη 
{ο ὑἰής οματ]οῦ. 

80 Απά ΡΠΙΗΡρ ταη ΟΗίμοχ ἴο 
ίπη, απᾶ Ἰουνά Ἠπι τοιᾶ ἴ]ο 

Ρτορ]μεῦ Ἑκαῖας, απά εαἰᾶ, Ὁπᾶςι- 
βαηζρεύ λοι υν]ας μοι χθδά- 
ού ᾖ ι 

8 Απά Ἡθ εαἷἀ, Ἠου σαἩ 1, 

οχοθρέ ΒΟΠ16 τιαη βλου]ά ραϊάο 
πιο] Απά Πο ἀθείτεᾶ ΡΗΙΗΡρ ἐπαί 

πο νγου]ά οοπ1θ πρ, απΏά δἰθ νησι 

Ἠη, 

99 Τ]ο ρ]ασθ οἳ ἴ]ιο φοηρύυτα 
νησ] Ἡδ χθαᾶ νναβ Μμῖς, Πο ναβ 

αΠΕΕΙς ΠΗΧΤ. 

3 ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθή- 
- ασ . 

µενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὗὑτοῦ, 
Ν ’ 

καὶ ἀνεγίνωσκε τὸν προφήτην 
{. - Ν ο 

“Ἠσαΐαν. Ὁ εἶπε δὲ τὸ πνεῦ- 
Αα / 

µα τῷ Φιλίππῳ, ΠΠρόσελθε καὶ 
/ Αν σ / 

κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. 
Δ Δ 

δ ΠΓροσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος 
/ ο] 
ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος 

Ν / ε “1. κ 

τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, κα 
ων 5 / ΄ ἁ 

εἶπεν, ᾿.4ρά γε γινώσκεις ἃ ἄνα- 
91 ε Δ ο ο 

γινώσκεις; ὃ 'Ο δὲ εἶπε, Ιῶς 
Δ Ἀ ὃ / ὰ / ὃὃ 

γὰρ ἂν δυναίµην, ἐὰν μή τις ὁδη- 
/ / / 9 

γήσῃ µε; «Παρεκάλεσέ τε τὸν 
/ ΔΝ 

Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν 
»--ᾱ 389 ε ον να 

αὐτῷ. Ὅ' η. δὲ περιοχή τῆς Ύρα- 
φῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν, ἦν αὕτη, 

Όν 

ΕΝΙΦΕΡ ΥΕΒΠΡΙΟΝ. 

εμ1ρ: απά ἴθ ννας νταὐανηΐπς, 28 

απἀ, θἰσθ]ης αροη Ἠ]8 οαχ]οῦ, 

Ἡθ 188 γθα ης 1δαίθἩ, 18 

Ριοριδί. «Ἄζοιαονοτ εο Βριν6 20 

ααἱά {ο ΡΗΙΗρ, 6ο πεας αμ 

α]οἷη γοιΥΒεΙ{ ἔο θ]ίς οἰατ]οῦ. 

Απά ΡΗΙΗρ «Πανίηρ ταπ πρ Το 

Ἠ1πῃ, θηᾷ πθβγά ΗΙΠ1 τεθάἶπρ 15η- 

Ι9ῇ, πο Ρργορμεῦ, βαἷά, Ώο τοι 

ππάθιδίαπά υ]λαῦ γοι ατθ τουᾷ- 

Ἰησ] ο τερ]εἀ, Ἠου οσα 1, 

οχοερύ 8οπιθ οπθ βου]ά 'σι]ζᾳ 

πιοῦ Απά Ἡο Σην]ζεά ῬΗΙΠΗΡρ 
{ο οοπ1θ πρ απᾶ αἶν νι Πΐπη, 

Μον’ ἐμο "ρ8β8αρο οί ἐμο Βορ- 82 

ἔαπθ, υ]ήο Ἡθ Ίναβ τευάἶπα, 

50 

ΒΑΥΒ: ανεβην προσκυ»νήσων εν Ἱερουσαλημι, Λος 34: 11. ἘΤϊιο 

Ἐπαπασα ποπς υγοτεΏρίπς ἐπίο {ετιδα]επας μα Ῥαπἱ βαγς, 1 

πεπέ αρ ποτββἰρίηρ ἐπ ο οταξδαίοπι. Ίο αἄ]αςί 45 ἀἰοτοπου 

Ὦγ τοραδἱπήπᾳ ἐῑο τοπάϊῖης Ίπ ο Τοχίαις Ἱοοορίας ἵη Αοὶς 

941 11, απᾶ ὮΥ εαεΗθαήπος εις {0Υ εν ΟΠ ἴλο απἰποπίγ οἳ 

1/4ομππαΏπ απᾶ Τϊβολοπάοτε ἵπ Βαρείοις) Γπιρτογοᾶ θτεοῖς ἐοχῦ, 

Σιρ, Ιπᾶςσᾶ, ἵ6 ρτατηπλαὔἰσα]]γ απά παῦαταΗγ αββοοϊαίοά υ(Ἡ 

τετΏ8 ἱπᾶίσπίίγθ ο πιοίΊοη 05 ῬΤΟΡΓΟΒΒ/ ΥΠ] εν 15 πΡΡΤΟΡΙΙ- 

π{α]γ οοππεοίοά συ] γοτΏς Ιπήπιαίπρ τοδί, τ6ροςθ, οὗ οοββα{]οη 

{τοπι αοίοη. Τό {5 α Ὀδυα (αἱ {αοῦ Παῦ προσκυνεω, οσρατήίης 

Εἰχύγ επιος ἵπ {πο Ομτ]βήαω Βοπρίατθς, 16 απ]ογπιίγ, {π ογοῦ}γ 

σα5ο, τορτοβοπίοᾶ ΤΥ {ο πΥογά τυοτο]άρ. 

Τί 18 αἲ5ο αποίμες τοπιοτ]καῦ]ο {πο, απᾶ πνοτίὮψ οἳ αἩ] οοπι- 

πιοπάδίίοῦ, ἴλαῦ προσευχη, Άγαμεν, απᾶ προξευχοµαε, ἶ ΡΥάΊν 

οσοµτείηρ Ίη πο ΟΠπίβίαπ (τοεῖς Βοπηρίατοβ οπο Παπάτοά 

απᾶ πνοπίγ-έητορ πιας, ατο ἰπγαπ]αδΙγ τοργεβοπέοᾶ ὉΥ γα 

ππά ῥταγετ. Ἠ Παῦ απ υπβροβ]αΡ]θ Ὀ]αβείπρ {ο {ἶνο πγοσ]ἀ---ἴο 

Ομηϊείοπᾶοπι εβροσϊα]]γ, Ιιαά ιο 84ΠΠο 181 Ῥοσπ ο,βοινοί {η 

τοίθτοποθ {ο Ἠαμίίσε, Βαρίίδηι, ὁἰ]ορ, Ργεοῦγίετ, εέασοπι ὅτο., 

ἼΔοι! Ἴλοτο ἴἶγοῦ ποῦ 11ο ΠΙΏ ΊΥἨο οοαἱά σοπιριίο ἔ]ιο ραἱἡ 

{9 {λαο ΟἨτοῦ απᾶ {ο 16 γνοτ]ά φ οπι 51οἡ α 1398, 

Α. ᾳαεβίίοη ΟἩ εἰς Ἱερουσαλημ.---Ώἷά ἴ]ο Ἐππιοῖι ο {ο 1νοῦ- 

Πρ τομή «εταδα]οπι, ος ϱο ἰπίο ο θγαββ]οπι {ο πνοτεΏρ Ἅ--- 

Τ1οβο α1ς ΥθυΥ ἀἰ[ετοπί Ἰάομβ ος οὐ]θσίθ. ἩΤ α ζουγ]δΏ ΡΓΟΡ6- 
Ἰψίο Το υγοπύ {ο, ος ἱπίο «εγαβη]οπη {ο τΥοτβΗ!ρ {1ο ἀοά οἱ {1ο 

Ζ61Υ8 38 χο ἄοᾶ οἳ νο νλοῖθ οαγ(]---ἴπο 0πθ οπΙγ Πγίπρ απά 
ἔταο ἀοᾱ. Βμὲ 1 16 ττοπῇ ππογο]γ {ο αγουβΕρ ἔο, ἐπίό, οἳ απίο, 
ήοτικα]οπι, οὗ 6ο ἆο Ποπιβρο {ο {1ο Ιοομ]έΐορ {λθις, Ίο Ὠπά 
πθοᾶ {ο Ἠαγο ρτοροιπάθά οἴμοι απᾶ ἀϊβετοπί αποςβοπς ἔἶαπ 

ἴλοβο ο βαπαἰθίοὰ {ο ΡΗΙΗΡ. 

Ῥταἱ πιαγ ποῦ {ο 1άσν οπιῦγασθᾶ {π ἴ]ο οΏ]ρίπαί Ὄο πιοτο 4β- 

Ροβί{αΙγ οοιοῖιοά ἵπ 1ο {ογανα]α ο Ἰδά σοΠ1θ {ο τγογβμίρ 

οὐ ἆ ουαβα]οπι---ἵπ ἴἶιο ερὶσῖε οἳ 4 Ρίο «ᾖογη 48 τορτεβαοπίθᾶ 

Ίπ ἴλο 6οηρς οἳ ἀερτσθβ, 28. 12318. Το «{ογήδα]οπι---ζή ἐ]ιο 
Ἰπὶρεβ ρο πρ, ἴο Έπίρος οἱ {ο Τωοτά---ίο ο {οβίίπποηΥ οἱ 

Τεταρ] {ο ρἶνο {λλαπ]κς {ο έλπο Παπιο οἱ ἴο Τιοτά. Του ἔἶοτο ατθ 

Ῥ]ασοοἆ ἴλο ΤπἩτοπθς οἱ ειάρπιοηί---ἴ]ιο ἔτοποςῬ οἱ {16 Ἡοιβο 

οἱ Ῥαν]ίά.--Ῥεμος Ὦθ πλ έ]π έπος Ἔθοππεο οἵ {πο Ίοιβο οἱ 

ιο Τιοτά ους ἄοά Τ ν]] βεοῖς (γ ᾳοοά.” Τί ἵνα ἔἶιο ρτοέ 

πὐ(ταοίίνθ οθπίτο οἱ αἲ] πν]ο τουορηϊσεᾶ πο (αοά οἱ έλο 6αγ8β, 

46 πο Οπο οπ]γ ἡγίηρ απά ἔπιο (ο, 

ν Ην τε υποστρεφων και παῦήμενος ετει---Απά Ί9 Ίυαδ τε- 

ἑωγπίπρι ὧο., επι, προα Πἱ6 ολατίοί---απᾶ Ίιο Ίυας γοαάΐπρ---ᾱ 
ΠαρΡΥ ἱπάΙοαίίοα οἱ ᾖ]θ αρροβἱίοΏεςς οἱ ἴἶο Ἱπιρογίδοῦ Το 

οκρίσβς οοπ(/παίἑγ οἱ αοῖοη. 

«548, ποῦθονον, 1 0ος. 15 1: 1. ἜΤμο Βρε εαἱᾶ: αργοασν 

προσεΊθε και κολΆ/θητε, ἀπᾶ ]οΐπ γοιτβο[ί {ο ἐΠαί οματίοέ.--- 

« Απᾶ 4ο γοι απάριδίαπά κνπαῦ Υου ἆο τολμά 13 βαἰᾷ Ἠος τα ί]ιος 
ατε γοι πώετοίαμάΐπρ υ]ναί 11ου αγο πεαάἴπρ } «Α. ἩρΡΡΥ {ς- 

ὠπαθίοα οἱ 1ο εοπϊπιαἰῖνε /ογσο οἱ {ιο Ῥτοβοπί {οπςο, 

ὁ Κολληθητι--µολλαω---ἵο οἶσμνο {ο, {ο Ίκαορ ΟΟπΙΡΗΠΣ, {ο 

Ιοΐπ. τα {ει οοσήγοπσες ἵπ 1μι]κο)ς απά Ῥαυὴς αδο οἳ 0πἱΒ 

νογά {8 ἵ6 δίκ πηςς τοπάογεά ]οὐπ, ο0ἵΠ. ΥΘ8, 

5 Προσδραµων. 34 Αοτ. ρατό. «Λοΐῑγο οὗ προστρεχω, οωΊγο, 

τα Το Εἶπα, Ἠανίπρ ταπ πρ {ο Εΐπι. 

ἔ Ταν κῃ ὁδηγηση-- 1 οπι ὁδοε, ἃ ΝΥΑΥ, απᾶ αγω, 1 ]οπᾶ4. «ο 

Ὀοίοτο πιο, ]επά ππε.---ᾷο Ποπηστ, 04. 10: 208; Χοπο. Όγτο. 
415,18: Μειι. 9:32 4. Α Ἱοβάου ἵπ Ίνας, {ο ρι]ζο ὮΥ Ιθαδίπρ 

έλα Ίναγ. 

6 ΠΠαρεκαλεσε---]ηγιέοᾶ Πΐπῃ---καθισαι συν αυτῳ. 

κ ΠΤεριοχῃ τηε γραφης, ἴἶθ Ῥαβειρο οἳ Βοηρίατο, ποῦ {πο 

Ρίασθ. 96ο Βίοδῶις ἵπ Ίσο, ῬΗγΒ. Ρ, 104, 4 Ῥΐοι. ἩἨπ]. ο 

ΤἨαο. 26. Ο1ο, αἆ Λίο, 15 : 25. 
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ΚΙΝ ΠΑΜΠΗΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

16ᾷ αφ α 5μθθρ {ο πο εΙαμσ]ζθυ ; 
απ κο α ἱασπ1 απο Ῥοίονο {5 

ΒΙΙΘαΙΟΥ, 5ο: ορεποά Ἠ6 ποῦ 8 

ΠΙΟΝΙΗ : 

ὃὸ ἵπ Πῖς Παπ ΠοἨτ 18 

Ἰαάσιπονῦ νγας ἴπκου 4ΝΥΑΥ: απᾶ 
νο μα] ἀσο]ατο Πὶς σοπθία- 
τον } {ου 5 [ο 16 ἰπ]κοῦ {ΟΠ 

ἴπο οα{ῃ. 

94 Απα ία οαπιςἩ απ8υγογοᾶ 

ῬΜΗΗΡ, απᾶ βαἱᾶ, Γ Ῥναγ λος, οἱ 
νομα βροακοίῃ {με ργορ]οῦ μ]ςῇ 
οἳ Πηβο]ί, οἳ οἳ 8ο16 οὗ]οι 

ΤΑ 1 

96 πει ῬΠΙΠρ οροιοᾷ Πῖς 

πποπ{Ἡ, ππᾶ Ῥοσατ αὖ ο 8Π16 

εοπἱρύμτς, απᾶ Ῥισβο]ιοᾶ αηζο Ε1η} 
{αδιφ. 

96 Απ αφ {1ιογ ἵνοπέ οἳ {λοῦ) 
ΜΥ, ο οΝΠ1θ ΠΠ{Ο αν οθγίαϊπ 
ππαΐον: απά ἴπο οαπαο] δαἷά, Θοο, 
Ίνα ἰε Ἰναΐονσ Ὁλαῦ ἀοῦλ Ηϊπᾶσι 
116 {ο ϱο Ῥαρίέϊος ᾗ 

37 Απά ΡΗΠρ ραἷἀ, ΤΠ ἴχοι 
Ῥε]ϊονοςξύ ο 1 ἐμ]μο θα, 
ἴλοι 1παγοδύ.. Απάᾶ 16 πηςυγογεά 
απά αἱ, 1 Ῥομονο 1Τ]αῦ αᾖοβιις 
Ο]ςύ 15 ο Φοη οἱ αοἀ. 

σαβΕΕΙ ΤΗΕΧΤ. 

ως πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἠχθη, 
καὶ ὧν ἁμνὸς ἐναντίον τοῦ κεί- 
ροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ 

ἀνοίγει τὸ στόµα αὑτοῦ. ὃὃ ἐν 
τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ Κρίσις 
αὐτοῦ ἤρθη, τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ 
τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ 
τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ὃϊ ᾿Απο- 
κριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίπ- 
πῳ εἶπε, 4έομαί σου, περὶ τίνος 
ὁ προφήτης λέγει τοῦτο, περὶ 
ἑαυτοῦ, ἢ περὶ ἑτέρου τινός; 
ὃ ᾿4νοίζας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ 
στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ 
τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγελί- 
σατο αὐτῷ τὸν ᾿ησοῦν. δύ ὡς 
δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδὸν, 
ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ' καί φησιν ὁ 
εὐνοῦχος, ᾿Ιδοὺ ὕδωρ: τί κωλύει 
µε βαπτισθῆναι; ὃἳ Ἠῖπε δὲ ὁ 

Φίλιππος, «3ὶ πιστεύεις ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ᾿Αποκρι- 
θεὶς δὲ εἶπε, Πιστεύω τὸν υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν ᾿Γησοῦν Ἆρι- 

ΕΏΥΙΡΕὉ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

Ίας ἐμῖς, “ο ννας ']οᾷ α αγ ἃ8 
ἃ βΏεορ {ο εἰαασὴίει: απά α 
ἃ ]α1) ἵς ΙΑ]οπύ Ῥοΐοτο ἴπθ 
ΒΊΘΕΤ6Ι, 8ο “ο ΟΡ6ΗΒ ποῦ Πῖβ 

πιουίῃ. τη Ες παπα ϊΠθίήου, Πἱ8 ὃ 

ἸοοπςθιΏπαθίοῦ. Ύναβ οχἰογίσος; 

θπηά ο 5μα]ἱ ἀθοίατο 9 σε- 
εταθῖοι ῇ {οΥ 9 Η{ο 15 "νιο]επί- 
1 ἰαζκεη Π:ο1η ἐμο εαχμ.”. Απά 
ἴμθ οΏ1οςΥ, 1ερ]γίηρ {ο ΡΗΙΠΡ, 
εαἷᾶ, 1 Όος οἱ Υοι, οῇ νοπι 
ἀοες ἴ]πο ριορμεί 5ροας 15 Ἡ 
οἱ Ιήταφο]6, οἱ οἱ εοιπο οὔ]ιοῦ 

Ροιεοῦἳ. Αιά ῬΠρ ορειος : 
5 πιοπ(Ἡ, ο εσας αἲ νο 
84116 Φορβίμγο, αμα απο” 

εἆ {ο ΠίΤη ἆ οδι5. 
Απά αδ ἴ]εγ νεγο βοῖις: 

4ἶοης ἴμο "νοπᾶ, ἴΠ6υ 6511ο 
οΏΡΟΠ ἃ οθτύθίη νθίθυ: απά ἔπο 
οὔποσῦ εαἱᾷ,---Εο]ιοὶά ναίοχ | 

παῦ Ππάστς ἩΙΥ Ῥαΐπς ἵπι- 
1ηθγςος) ΑπάΡΜΠΙρ ϱαἰᾶ, Πγουι 
Ῥο]ίονο ν(]ι αἲ1 γοι πδανὄ, γοιι 
ΤΩΔΥ. Απά ο αΏβογεά, απά 
5416, 1Ῥο]εγο ὑαί/αδας Ο]ςύ 
18 ἴπο βοπ οἳ ἄοά. Απᾶ Ἰθ 88 

Ἆ 

Σι ωἡ 

'. ΙΓΘη, Ίο τας 1οᾷ αἵγαγ. 

αἲ Ἰπιῦς αὖο ἀπποῦ, Ὀα6 τοῦ εἰ]οηῦ, 

Απᾶ, 45 η δἳ]ομί ἸΙαπιῦ---αφώωνος, 
Τμί6 Ίωαπιρ οϐ ἀοἆ Ίνας 

|. Ἔμρισις αυτου ηοῦη. 

ΡΥ 2αζςσηιελί, ἆαηιαίέοηι οοπ(εμιπαίίοπ, αοσιιδαἰἑοηι. 

Τη οοΙΠ. Υ6Γ. «ρισις 18 τθρτοξοποᾷ 

Ἠῖς «ση- 
β]]οπί, 

) Εναντιον του κειραντος αυτο», ἵπ αἰσ]έ οἳ, Ῥο[οτο, ἵη Ῥτο- 

κοποο οἳ {1ο βἱ1σβγου---οἳ ἀογοιτος, 

Κειραντοε, θροζα]ὶγ οἰπίηις ποπίίοπ. Ἠ]ή]ο {οπείεο ἵπ 118 

αηἰ]άορί οοἩβ πο βίου ἠπάϊοσ{ος εἰπιρὶγ ἴο 6οπι”, ὐ πιοτο 1{ομα1]γ 

απ βοποι 1 π1ο19 {ο «οδίγοΥ, οοΠδ1ή6, ἀευοιν, Παρνοβοπίςςα 

{π αν γ ἀεμαδοὶ, απά Ἰπ Ποιπονίο οῦΥΥΟΠΟΥ---ἴο σοΏδΗήΙ6, ἴο 

ἀευσιν. Ἡ. 11 1 500: Οἆ. 11 : 518, 

Έπειρε πολυκεριο» Φονο». Το εἰωασίοτοῦ ΑΛΥ α. Ἱουποά 

Ῥομδί, Βορμοσ]ε5, Α7. 66. 

Φ]ουη, οὗ σμέαγίπς, ἵδ ποῦ αρροβίέο {ο ἐὶς οςςο---ἔου ἔδιπο 

{0Η ἴλο οοοαβίοη. Το δα Ίουο 15 εἰαασ]ίοῦ, ποῦ Ιηπιῦ βἨΏοαΥ- 

ξηρ. 

κ Ου. ανοιγει. 

145 παοι{]. 

4 Ἠ18 Ἱερα] πα] 18 ἔα]κος. απναγ/ ἨΠοπιρδοήῦ, Τητουσᾶ νἱο- 

Ίεποο πηά Ῥαπίςμιποπό Ίο Ίνας ἰπίκον αναγ, Ἱ. ο, [τοπι Π[δ, Ώο 
Ἠγοίίο, μα Ποῦνον βαβίαίης {ΐς νίοι, « Το ροπογαξίοπ 

ππιοηρεύ Ἱνλοπι ο 5[ογθᾷ γγ]ιο ε]ια]] {411 ἀθο]ανοῦ» Ἡποκοίθ. 

Ἠ]ς Ιπάρπιοπὲ 118 ακον αΠ/ΔΥ, πρλέ Ιπάίοπίο ἵπ ου βἰΥΙο, 

ελαῦ Ἡο Ίνας Ῥοτοίε οἱ Ηῖ6 ΤΘΗΒΟΠ. 

δᾷ ρου, εἶπα. Ρτο5. 1Πά,, Ίο ἴ6 ποὺ ορεπίης 

ἀεηυπαίίοη τυας ατἰογἰεζ---ΤΠΘΥ οοπβἰταἰπθᾶ Ἰΐπι {ο Ἰγέποββ 

αραἰπεί Πήιηδο{---απᾶ {οι εκο]αίπιοᾶ ἵ' σιυα] αρ εἷν ᾖάπι)  ουι- 
οἱ ΠΠ» 8ο αἱρω ἵδ οαραδίοΏΒ]]γ απάοιβδεοοᾶ; απᾶ ἵπ εί 

6359, 16 6 πἹογο αρροβίίο {ᾖαἩ η αΏγ οἴλου Ίεποινπ {ο 16-ἷπ 

Ποἱγ Βορίανο, 

α η]ζοῇ Γ.οπη {1ο ομΥ {1 {5 έοο {πιο {00 {18 οπβο. Τ]ιο Ποῦτευν 

18 πρ ὈΒΦΑΩΙ 3 ἰαπίαπιουπε ἴο: ΤΠποιβ] υἰοίεποο απᾶ. 
Φιωοληοπί, Λά τυα» (αἱ επ αυα ή) {τοτα θατί] ΟΥ {9οπι Η{6δ, Απά 

μΐ8 οοἰοπιροτατίθβ, ο; βεπεταἰίοη, ιο βλα]] Βασ ἀεοίπτο Ἰ--- 

οἳ οχΗἰδίέ, Ἄογου, Ἠοβίπεοη, Ὄο ἸΓαίία. Τμαίς ιν]αἰκοάποςς 

φας υηρατα[ο]ος, 

α Ταζεη ποπι ἴπο οα.1 3 6, Ίο τοροαί, ἴοο ἐπμθ. Τό ηπε 

ἵπ. 16 σοποοπαμωίς Εἶο ἰάσι οἳ γἱοίοποῦ--Ἠσποο 16 Ρρτείοτ 

υἱο[επίζῃ ἰαζεπ {νοπι {]νο οατί{Ἡ. 

. ατα την ὅδον---Απᾶ α6 ἴλογ ατα ροῖηρ αἶοπρ ὑπα τομᾶ, 

Βε]ιο]ά τυαίεγ, εδου ὑδωρ. 1Πουθ ἵ5 Ἡογθ πο βΙρΡ]οπποπί 

ἨθοθΒΡΗΤΥ. Ίο οχαςῦ (τοοὶς τοφιίτας πο δαρρ]επηοπύ Ίπ ιβ 

6.56: ΠΠοΥΘ οβροοία]]γ Όεσπιδο τι ὑδωρ---. οθτίπίη πηΐου, οὗ α 

πναίου----Ἱπιπσάϊπ{ο] Ῥιοσςζσοβ. 

5 Ίο Ρ]Γαςο Ίοτο ἰβ επι τι ὅδωρ-- ΠΜοτα]]γ, (ἶισὴ οαηιο 11Ο 

α εστἰαἰπ ωαίστ, ποῦ εις, ἴο, Ὀαΐ επι, Ρο 8, οθτίαίη Ἱγαἰος. 
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ΚΙΝ6 ΙΑΜΗΘ ΥΠΗΦΙΟΝ. 

98 Απ Ἡο οοπιπιαπάσά ιο 

ομαν]οῦ {ο βίαπά βλ] απά ἴπογ 

ψγοπῦ ἆοννπ Ὀούῦ] Ἱπίο {ο ιναίθι, 

δοῦμ ΡΗΜΙΗΡρ απά ὑμο θαπαο: απᾶ 
ίιο ραρσεᾶ Πίπῃ. 

99 Απᾶ νΊθΗ {16Υ ννοιθ 6ΟΠ16 

απΏσις πηκτ. 
/ / . 

στόν. ὃ ἸΚαὶ ἐκέλευσε στῆναι 
νΝ ᾳϱ Ν / 9 {/ 

τὸ ἆρμα' καὶ Κατέβησαν ἄμφο- 
. χο [ιά σν /) 

τεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὃ τε Φίλιππος 
ε . - ΔΝ 3 / 

καὶ ὁ εὐνοῦχος' καὶ ἐβάπτισεν , : 
αὐτόν. ὃν 

ΕΡΝΙΡΕὉ ΥΕΡΗΘΡΙΟΝ. 

οοπιηαπάςᾷ {πο οἰατιοῦ ᾖο 

βἰαπά β1]]5 απά ΠιοΥ Ρού] ννεηί 
ἄοινη ρη{ίο ο υναίου, ΡΗΙΠΡ 

απᾶ πο οἴ]οσ), απᾶ νο Ἱπι- 

μρ ουί οἳ ἰμ6 νναίου, ἴμε Βρὶτ16 

ο{ ἴ]ο Τιονᾶ οαι1σ]ιῦ ανγαγ ΡΗΙΠΗΡ, 
ἴμαί ἴμο δεΙπασῇ 8. Επ πο 
ΠοΥθΘ: απᾶ Ίο υυεπύ οἩ Ηἱ8 νγαΥ 
γο]οίοῖης. 

40 Ῥιαΐέ ῬΙΙΠΗρ ννας Τοαπᾶ αἲ 
Αγούαξ: απάᾶ ραβεῖης {Πγοισῃ, ης 
ΨγοἈσθά ἵη α]] ἴ]ιο οἱδίος, 11 Ίο 

χαίρων. 

πασε τὸν Φιίλιππον: 

Φίλιππος δὲ εὑρέθη 
εἰς "4 ζωτον" καὶ διερχόμενος εὐ- 
ἠγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, 
ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς ἸΚαισά- 

οᾷ Δ . 1 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ ππουβοᾷ Πα. Απά ννηθη ἴ16Υ 89 
τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Κυρίου ἥρ- ΝΥΟΥΘ 60Π19 πρ οτιῦ ος ἐλα τνα{ου, 

καὶ οὖκ ενας ΟΡΗΗ οἱ νμο αν ὰ 
ε ς π γ 

εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, . Πρ ἄνανν Ὅλαν Ῥο οπος 
; / ν ν «9 ο α18.νν Ι4ΠΙ ο Π1ΟΥΘ 7 {0Υ Πο ννοπῖ 
ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὑτοῦ μα. νο, 

οπ ή8 1ουΥποΥ το]οίοίπςσ. Βιύ 10 
ΡΜ ρ ννας {ουπά ἵπ Αποΐιν: 

απἀ, Ῥαδεῖης 41οηΏς8, Ἠο 8Ἠ- 
πομποσά ἴλο ἠάἱπσς Ίπ αἲ] ένο 
αθίες 11 5 οπίναπσο ἰπίο 

63116 ο 06βα16α. ρειαν. 0πραυγεα. 

Ο0ΗΠΑΡ. 1Χ. 6ΗΔΡΒ., ΙΧ. ΟΗΑΡ. 1ΙΣ. 

' « . ι - μα. 3 Έτηι το) 1 ἵ Αν Βασ], γοῦ Ῥιοαήήησι Ὁ 4 Σαῦλος ἔτι ἐμπνέωνι "Ῥυα Φα]. ού '"Ῥτεαμίης 1 
οαῦ Ἠγοαίεπίησε απᾶ εἱαασ]δου 
ασαἰηςύ ἐλο ἀἰβοῖρ]ες ο{ 11ο Τιογά, 
σοηῦ απῖο {μ6 Ἠϊσ]ι ρτ]αςῦ, 9 

9 Απᾶ ἀθεὶνεᾶ οἱ Ἰϊπι ]οέζευς ἀρχιερεῖν 
ο Ώαπ]αδοις {ο {πο βγηαδοραθς, 
ὑπαῦ 1{ Ἡ9 {οπηᾶ απΥ οἱ 1118 ΤΗΥ, 

ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς µαθη- 
τὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ 

»Σ./ ) 5 - 
ἠτήσατο παρ αὐτοῦ 

ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς 
τὰς συναγωγὰς, ὅπως ἐάν τινας 

οαῦ (ἡγοκίοπίης απά ἐ]αισ]ίου 
ιασα]ηςύ ιο ἀἰδοίρίορ οἱ {ο 
Τιοτᾷ, νυοπῦ {ο {ο Ἠ]σ]ι Ῥνίεςί, 
απά ἀθδὶγες «91η ἨΙΗ] ]είοιδίο 2 
ΏσιηβεοιΙΒ, το πο "ΟΥ ΠασοςΏθΒ, 
ἴνας 1 ο {ουπά ἄΠΥ οἱ "τπαῦ 

Ρ Απά που Ῥοίλ ννοπί ἆουΏ ἐπίο, εις---ποῦ επι. Τί 18 Ίνα 

κατεβησαν εες, (ἶνεΥ Ὠνοπύ ἄοινπ ἐπίο, απᾶ αραἶᾳ αγεβησαν ε», 

{.1ΦΥ οπἵηο 1Ρρ οί ο) Όλο ννβίο. 

ᾳ «4ε ππᾶ ετε, ἴλγου ἐῑῑο τοπάςῦ Ῥαο]ς {ο οι. δ: ὃ, απᾶ τοβπῃθ 

έλο Πϊδίουγ οἱ αι] οὗ ΈπγβΙθ, πΏο πύαδ πιοτθ]γ ἱπίγοάισθά {ο 
18 α5 α υο]οπύ Ῥογδοσπίου, απἆ που {Που ον]άσπορ οἱ ἐιο 

βιοῦ ἶ6 πᾷᾶισοά. Ἰ]αυθίογο Ίο Ῥτοίος ὑπ ο απἀ, 38 λα 
Ρ1ογ68 οοηπθοιἰγο ἵπ ἰἱ5 σα5ο. 

Σ Εµπνων---εν απά πνεω, Ἰἱο, 8ρίτο. ΤΠ αἰγπιο]οργ οἱ 

πονάς, υουαῖι πο αἱναγς απ ἱπῆν]Ηδ]ο ἱπάοκ οἳ ἐποῖτ οαγγοπύ 

να]αο, οὗ οῇ ελοῖν ερεοῖαὶ Ἱππροςί, ἵπ α νε σα5ο, 15, πογθΓ{]ιο- 

1958, Π,οαποπί]Υ οἳ παἱσροπεαῦ]ο πιρονέππου {ο α {111 αρργοοίᾶ- 

ὧοσπ οἳ ἐιοῖν ῃγορον εἰρπίβοαποθι---Γο Παείναίο μίς {πο απᾶ 

ἔἶιο οαξο Ὀο[οτο 6, Ίνο τοπηπε]ς, ἐμαί ᾳνευμια, δρῖτίί, οΟΠΊΟΒ {νοπι 

ίνεω, δΡΐο, Ψ]ιοδο Ροτίοοῦ Ῥαβθῖνο 156 πεπνευµαι-- οπου 

πνευμα--, Ὀτεαίῖ, ον δρῖτί. 19 1, (λοτοίοτα, απ Ἱππιοδίαίο 

Ῥτοάιοί, ος ε[οοῦ οἱ αἩ ονασ]ο οἳ ῑοά---οἳ ιο Ὀτοσί] οὗ ἵπ- 

αρἰταίίοα οἳ ἀοά, 9ο πο χοπᾷ 1μπί ἄοᾶ ἡ Ὀγοαίμεὰ {πίο Ἠῖ5 
ποβίτ]]5 {νο Ὀγοαύ] οἱ Πο) Ωτ Πλ]--- μασ], οἶναῖγ Ίπι---Ὀγοβ]ι 

οἳ 1ἱνος, απηηαὶ απά ϱρἰτἑαα]. ης Ὕνας 1ήέοτα! Ἱπερίσα(ίοη, 

Τη {ο ο,ςο ὑθίοτο τς Βααὶ Ίνας Ὀτεαίμίπς οἳ ἐ]νοαίομίπρε 

παπά αἸπαρμίου.--Βτγεαἰλίπρ οἱ ἱγεαἰσπίπρς, απᾶ Ἰγεα]έπρ οῇ 

ὑγεαὰ Ἀ9ο εἶιο ΒΑΙΠΟ {ού ηχ, ου Γογπηλ]α, οἳ Ἰνογἆβ, 

. Απειλης και φόνου, βονετηος ὮΥ εµπνεω, βΡὶτο. 

ε Εις τους µαὔητας, Ἀσαϊηςδε 1ο ἀἰροίρίο. ιο ἵ5 ρταπι- 

πια Γ{οπ]]γ γοργοξοπἰοᾷ Ὦγ {πίον, αραᾷ, Ῥτο ρου, πᾶ, πδηπο αἴ, 

ο, αώνσγσκα, απᾶ Ὁγ α Ἠευγαίδμι ἰπζ]οπίος ο Ὠαέίνο, ὮῬί6- 

σπίοπς Ἱπάοκ οἳ Ἰνονάς. Οπίίσα ασια. «Ἠόίμέεη, αποης:, 

το], Γον, (ἶποιρ], οἳ ο, εὖεη ο, ἐπίο, πίο, οολποσγηῖη 
αφαἰἴποδέ, απᾶ {οιυατάς. Βποῖι 18 166 ννοὶ]-αδίαυ]]θ]ιοᾶ ου 16ο. 

Οἱ 1λοςο, κΥ]ομ ἵ5 {ο ο Ργοίοσγος., 1 πΠΥ βἶνομ οα5ο, αωαςί ὃς 

ἀοοῖάσά Ὦγ (πο βα]οοί απᾶ πο οοπίοχό. Τὲ 6 οβεομ/α]]γ α 

Ρανείο]ο οἳ το]αίίομβ, απ. 16 αβδοοίἰαῖοά ἹΙζῃ (πο {άοα οἱ γιοίίοη, 

ος7εδ6, ΟΕ μπας οἳ Ροβ]{ἱοπ. 1η] εν ἁσποίον υοί] το- 

Ιαίΐνο απιᾶ πὑβο]αέθ γεροςθ, εις τορτοξοπί5 το]α(ίνο απᾶ αὈεο]αίο 

πιοίΊοη οἳ Ῥτοργςβς. 

α Πας αυτου, ἴτοπι Ἠλπι, ΟΥ {οσα Ἠἱτηδε]{; προς τας συνα- 

γωγας, ἴο ἐ]νο βΥπασοραοξ---ποῦ {ου Ἠἱπβο]{ πἷοηρ ἴιο παγ---- 

{ον νοῖν ἀοδιίαγ ἵ5 Ηχος, εις «αμασκον. ιο 1οουἱ ἀεδέπαίίοι 

οἱ ἔἶνο Ιοέζογς, Παοἷς,----Πΐς εοίτ]οθ ἡΐ5 οοι1’δο απά {ο ομᾷ ου 

οὐ]οοί ος 10, 

τ ῆ]ιο 6Υπασοραο5 Ὠπᾶ {ἐλοῖν ῃγοβυγίοτίσδ, ο Ῥτοδυγίοις; 

Ἀπᾶ Ώιοςο Ἰαά αιι(λοχίϐγ ἰο οοιηιπὶβδίοπ θα] {ο ἀθ[οπά ἐοίν 

γοµρίοπ ασαἱηδέ ἐλιο αἰέασ]ες οἱ ιο ἀϊεοίρ]ες. 

ν΄ Της ὅδου, 1. ο., κατ εξοχή», ϱ) {ιδ τυα]ῇ, ἵπ τορανᾶ {ο [αἶ(]ι, 

πιαηπος οἱ Π{ο, Πασίς,---Τΐο ὕΝΥ γλῖο]ι (Που σα] Ἠ6ΓΟΒΥ, κατα 

την ὅδον, Δοϊς 941 145 ομ. 19: 98: 99:14, Πηῖς {ουπιυ]α {8 

[ορ ποιό αν] Ώωακο.. αδουσπη, η Μονο Τοςῦ, Ίοροι) βἱρπίῆοπί 

πὶςὶ απἰά αζ[τοίαίαν οκ απο, ἰά ροδδῖς ἱπίο]Ηβί, Οπεἶσα αςΓ8. 

Βοο Λος 24: 25 . ὦῶν 
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ΚΙΝά ΙΑΛΜΗΕΘ) ΝΕΠΒΡΙΟΝ. 

Ν’Πεί]αί {πεΥ Ίπθιθ ΠΕΠ Οἱ Ί0- 
ΊηΘη, Π0 χηὶσΏ Όγ]ησ {μοι Ῥουπά 
απζο Τθυακα]οπι, 

ὃ Απά 48 Ίο 4οιχπογθ, ο 
ο8π16 ηοθαν Ώο]πθβοις: απᾶ εαζ- 

ἀθπ]Υ ἴἔἶιοιο απὶησᾶ χουπὰ αροπέ 
Ἠάπῃ ο Πσλῦ (.οπω ΏεᾶΥθη: 

4 Απά ο {611 ἐο ἐλο οαχίἩ, 

απᾶά Περνά α νοῖοε βαγίηρ απῖο 

Επ, απ], δαα], ΨἩΏγ Ῥου5θοι]- 

ἰοςύ ἔ]οι η]ο Ἰ , 

ὅ Απά ο καἷἁ, ιο ατό ύλοι, 

Τιονᾶ]. Απᾶ ἴλμο Τιογνἆ δαἷἀ, 1 αι 

16515 νο ὅλποι Ῥοιβεοιζεςί, 
Πέ 15 ανά ΓοΥ ἴ]εο {ο Ἰάοἷς ασα]τιςύ 
πα Ῥρι]ο]κς. 

6 Απά Πο ὑγεπιρ]]ης, παπά ἃθ- 
ὑοπίδ]ιθά, εαἱά, 1.οιᾱ, νυμαῦ νυν 
]νοιι Ἱανς π1ο {ο 4οἳ Απά ἴ]ιο 
1μουά εαἆ απίο Ἰήτα, Απξο, απᾶ 
δο Ἰπίο πο οἵὔγ, αιά 15 βμα]] Ῥο 
το]ᾶ ἐπαο υγ]αῖ ἐποι πιαςύ ἆο. 

7 Απά {ο πιοα Ὁπίοὰ ]ουι- 
ηθγθᾶᾷ υ Ἠ]πι εἰοοά 5Ροθο]]- 
1655, Ποαι]ης α νοῖσθ, Ῥαΐ δοοίηρ 
ηΟ ΤΗ. 

8 Απά Φαι] 31ο8ο Πο ἴλα 
εαν]: απά νε Ἠἱ6 ε7ο8 6 
ορθπεά, Ἡ6 δαν” πο Παπ: Ῥαῦ 
{Π6γ Ἰοά Ἠϊπι ὮΥ ἴμο Ἠαπά, απᾶ 
ῬτουσΠ Λΐπι Ππίο Ὁαπιαδοιβ. 

9 Απά ο ννας μχοῬ ἆαγ5 νυν ζ]ι- 

απΕςκ ΤΕΧΤ. 

εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας. τε 
καὶ γυναῖκας, δεδεµένους ἀγάγῃ 
εἰς “Ἱερουσαλήμ. ὃ ἐν δὲ τῷ 
πορεύεσθαι; ἐγένετο αὐτὸν ἐγγί- 
ζειν τῇ 4αμαοκῷ, καὶ ἐξαίφνης 
περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ. 3 καὶ πεσὼν ἐπὶ 

Δ “ν 3 Ν / 

την γῆν, ήκουσε φωνῆν λέγου- 
- Ν Ν 

σαν αὑτῷ, Σαοὺλ, Σαοῦλ, τί µε 

διώκεις; ὃ Ἠΐπε δὲ, Τίς εἶ, κύ- 
/ . 

ριε; Ο δὲ κύριος εἶπεν, γώ 
9 . - Δ Ν / 

εἰμι «ησοῦς ὃν συ διώκεις' 
/ Ν 

σκληρόὀν σοι πρὸς κέντρα λακτί- 
[ή /. 9 ον 

ζευ. 1ρέμων τε καὶ θαμβῶν 
εἶπε, Κύριε, τί με θέλεις ποιῇ- 
σαι; «Καὶ ὁ κύριος πρὸς αὐτὸν, 
᾿Ανάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν 

/ Ν / { / 

πολιν, καὶ λαληθήσεταί σοιτίσε 

δεῖ ποιεν. Ἱ Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ 
/ - 

συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν 
/ Δ - ο] 

ἐννεοὶ, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, 
/ Δ » 8» ) 

µηδένα δὲ θεωροῦντες. " ἠγέρθη 
δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς ἆνε- 

/ δὲ ο. ε) ϐ λ .ν « 
Φγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αἎὐ- 

- ” 3’ . 

τοῦ, οὐδένα ἔβλεπε, χειραγωγοῦν- 
Δ Ν . 

τες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς «α- 
[ή - Α 

µασκόν. Ὁ καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς 

ἨΕΡΝΙΡΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ΦΥ, ΨΠδίΠΘΥ 616 619 ΠΊΘΠ 
ος ΊΜΟΙΊΘΗ, 6 πἠσλυ Ῥήηρ 
παπι Ῥοιπά {ο εγαξδ]θπη. Νου 
11Π {ηθ 19Η1ΠΘΥ, ἴνθ οππΠ16 1188 
Ὥαπιησουβ: απᾶ, βυάάθη]γ, 
1πθ6ις ΠαςΏοᾶ αγουπᾶ Επι, α 

Ἡα]λῦ {γοπα Ἠθαγθη, πιά ΏανΊηρ 
{α]]επ αροη ὅ]ιθ δαχ{Π, ης Ἠθανᾶ 

α νοῖοο βαγίπςρ {ο Εΐπι, Φα], 
Φαα], ὙΝΠΥ ἆ4ο "γοι Ῥ6186- 
οπίο πιο Απά Ἰθ εαἷᾶ, Ὢ1ο 

ατ{τΏου, Ποτά "Απᾶ ιο Τιονά 

βαἱᾶ, 1 απι Φ6βδςδ, ποια γου 

Ροιβθοιζθ; υΐ 16 Παγά {ο γου 
ζο Κος αραϊπβῦ ἴπο σοαᾷ8. 
Απᾶ Πο, ἐγεπιρ]ηρ απᾶ αβίοη- 

Ἰθᾶ, καίἀ, Τιοχᾶ, οποῦ ή 

ἔλοι παγθ Πιο {ο ο ᾖ Απᾶ {πο 
Τιονά βαἷά ἰο 1]πα, «Α1ἱδ8, απᾶ 

πο Ἰπίο ἴ]ιθ οἵϐγ, απά 16 δμα]1 6 
{ο]ᾶ γοι λαῦ γου πωιδύ ἆο. 
Απά {ο πιοι πο 6ο ]ουχ- 
πογίηρ νη(λ Εἴπα, «Παά. αὐοοά 
βΏΘΘΟΜΊ658, Ποδα} Μπρ,1ηάερά, ἴπο 
γοῖοθ, Ὀπὺ βεοῖΏς ΠΟ Ῥ618οΠ. 
Ῥαῦ βαυ] «ννας Υαἰθεά {1οη1 {6 
οωγὰς απἆ, :ἴποιρῃ Πἱ8 ΕΥθ8 
π6υθ οροποᾶ, Πθ δΑΝ’ ΠΟ Ῥει- 
ος: Ῥαύ {Π6Υ ]εᾷ Ἠΐπα ΡΥ μθ 
Παπά, απά Ὀτουραῦ Ἠΐπι Ιπίο 
ὮαππαβοἳΒ. «Απά 9 Υ/α8 {ποιο 

«Ἐν δε τῳ πορευνεσθαε, ἴπ ἴηο ]οά1Πογ, ΟΥ συ] 1ο 1ο 

ηογοᾷ, Ἠδοῖ, «Ίγενετο αυτον εγγιξειν. Τ]ήδ 16 ο 6πδθ οἳ {1ο 

Τωβπίἄνθ τν] {1 ἴ]ιο ποοαδα(άνο α5 {πο βυ]]οσξ, 

ΠΠεριηστρψε» αυτον φως, Ηρ1ῇ, ποῦ 38 ἃ οάγ, Ὀαί 35 4η 

οἸεπιοπέ, ΠΙαρ]ιεώ ατουπά Ἠήπι---α8 Πρ]πίηρ. 

Σ Απά {ήπα, Πανίης {π]]οι, επε, προῃ ἴλο θα, Της 

Ρατοῖρία] τοπάσοτίπρ το(ιίτοβ ποὺ ἴἶιο αρρἰεπιαπίατΥ απ Ὦθ- 

{οτο {1ο Αοτὶδύ //κουσε. 

5 Του απά {λες 4πο Ὑθέ χορατάθά 35 {1θ βηοτεᾶ βἰγ]ο, Ὀαῦ 

οΡΙγ τοἰαἰποᾶ 1 νουδηῖρ απά γγογἙΒΙ ρα] ϱἰγΥΙθ. Ίο οπηποί 5Ε 

γοέ τυποϊ]γ τοραάϊαίο {ία πφασο; Ῥιέ, η] ἐλο εχοβρίίου οἱ 

ΒρεοίΒο Ῥταγου οὐ αἀάτοβεο ἐο ἄοᾶ, οὗ Ίπ Ἠἱς πἀάτθβςος ο 
ΏΥ ΡΟΤδΟΠ;, Ίο ΡΓ6ΒΙΠΙΟ {ο «Ἱδροπβο σνΙ(Ἡ {6 48 Ἡἃ ΠΠεΤΟ 8Ρρθ- 

οἴπιοη οἳ απάφαἰὄψ, πο Ίοηφος {ο δο ἱπάπ]ροᾶ, 

α Ὁ δε κυριος ειπεν. Τ]ο οἰαπεο ἶς ο] ἑ{οά Ὦγ Ἰωπ., Τή., απά 
ἀθο]ατοά ἀοαλ{αί Ὁν πίο.---Τ6 18 ποῦ ποθᾶσά. Τηᾶσθᾶ, αἲὶ 
{γοιη σκληρον το αυτον ἶδ οπι]{οᾷ Ὦγ ΕΝ. ἵπαρρ, 8ος. η. Τ{ 
{οοπίης Ἐταβπιιδ, Ίπετο 16 Ιπᾶρθᾶ, ποἰβῖπᾳ ᾳαἰπθᾶ οἳ Ἰοδί 

{ο ἐταίἩ, ην ος πλ ποαὐ 1δ,---Ἡ γοαἰποά, Ἱνο οπα]ὁ {1ο ατίῇο]θ, 

απᾶ τεπάοΓ κεντρα, ΒΡΙΤΡ ο 6ἶιατρ Ροϊηίς. 

5 Έτοπι σκληρο», ἵο λακτιξειν, Ἠπ8 Όδου, ἑταπείθιτοᾶ {ο (ή 

Ρ]ασς {τοπι οἩ. 26: 14, Ἡπαο]κοίξ, Ὠοᾶᾶ., δο. ὙΠδβίοι Ίπβ ργο- 

ἀιιοδά ἱπδίαποθα οἱ ῑπί5 Ῥτογετὸ ἔτοπι (τθεὶς απᾶά Ἡοπιαῃ 

ΔΙ{Ἠοτ6. «Κεντρα, α ροαᾷ, Ἰαἰκοβο]ᾶ. ΤΠοἼρβοῦ, ἸΓοβίαΥ, 

Ματᾶοοῖς, (τίθβῦαοΠ τορατάβ {Πἱ6 α5 α βραγῖοιΒ τολάίηρ. 

8 4λλα αναστ. Βιέ το αρ απᾶ επίογ Ιπίο {1ο οἵγ, απᾶ 
Πναῦ πνΏ]οῖ Ὀείοσγνες γοι {ο ἆο (1ο ο ἁοϊπρ). ἸΤπίς γοτῦ οχ- 

Ρΐ6β665 α σοπΏπποις αοίἶπρ, ποῦ απ ποὺ σοπηρ]οίαᾶ, 144ᾳ. αιιὰ 

Βοοίΐ, Τοῦ. 

4 Απά ἰλο πιοπ---]ουγηδγίτρ τη Ὦ Πΐπι, εεστῃκεισαν εννεοι---- 
δᾶ Ρογ. Ρίανα!, ρ]αρετ{οοί---ναά εἰουᾶ 9ρεεσ]ᾖεσδ. 

5. γερθη, που. 1. ἴπᾶ, Ῥ8δδ., ωᾷδ γαἶδεά β, ο αγειρω. 

{Γ Ανεφγμενον δετων οφ αλμων---Ροτίοσί Ραῖ, Ρ888.: (λουρ]ι 

Ἠΐ6 9765 Ίνοῖςθ οροποἆ Ἡο 8αΨ ΠΟ Ῥ6ΙΒΟΠ/ Ἀχειραγωγουντες, 

Ῥαυἱς χειραγωγεω, ππιπὰ ἄπσο, Ρατί, 68. ἀπσθζος Ώλπα, 

Ῥεζα, 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ουέ αἰσ]ῦ, απᾶ ποϊθιαι αἰά οαῦ 

πος ἁπίς, 
10 Απᾶ {ἶλσαιο 1.8 α οθγύαϊη 

ἀϊβοῖριο αἲ Ώαπιαβοίς, παιηθά 
Απαηίαδ; απά {ο Ἰπι δα]ά ἴλπα 

Τιοτᾶ ἵπ α, νὶδίοη, Απαπίηδ. Απά 

ο δαἱἀ, Ῥθ]ιο]ά, 1 αι ἠσγα, Τιοτά. 

11 Απᾶ ἰλπο Τιονᾶ εαῖᾶ «απῖο 
Ἠϊΐπι, «Ατίπ6, απᾶ 5ο Ιπύο; ο 

αἰχοοί νιίο]ι 18 οα]]οά ύταϊρ]ιί, 
απᾶ ἵπαπήτο 1π ἔλθ Ώοαςο οἱ Σα αάαβ 
{οΥ ομο οδ]]εᾷ Φεα] οἳ Τατβας: {01 

Ρε]ο]ᾶ, Ίο ΡΥαγεί1, 

19 Απᾶ Παζ 8εοπ 1η ἃ ΥΙΒΙΟΠ 

ἃ πιαπ ποπιεά Απαπίας, οοπηίης 

Ἰπ, απᾶ Ῥραΐδίπς ᾖῖε Παπά οἳ Π{Πῃ, 
{μαῦ Ἡθ πὶρΏύ τεσθῖνο 18 εἱρ]λῦ, 

18 Ἔῆοα Απαπίὸς απβννογθς, 
1μοτά, 1 Πανθ Πεβιᾶ Ὦγ ΤΙΝΗΥ οί 
ἐπί πα, ουν πηαο] ονῖ] Τε 
ἨαζἩ ἆοπθ Το 0]ιγ ϱαἰπύδ.αὖ 1 ετι- 
βΕΙΘΙΗ : 

14 Απᾶ ποιο ιο ΠοίὮ απο ὐγ 
{τοπι ἴλο ομίθί ρτϊορίς, ο Ῥ]πά 
8)1 ἐπαί οα1] ο ΠΥ Π8Π1Θ. 

16δ Ῥιΐ πο Τιοτᾶ παῖά ταπίο 
Πΐπι, 6ο Τπψ αγ: {οΥ ηθ 8 α 
6Ώοβαη γεςδθὶ αηίο 119, {ο Όδθυυ 

απΏπς ΤΕΧΛ. 
Ν 

λέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ 
1 3 / Ν ., 3 

ἔπιεν. ᾖ Εν δὲ τι µαθητὴς 
.. . / υ. 

ἐν ἤαμασκῷφ ὀνόματι ᾿4νανίας, 
5 Ν Ν / 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος ἐν 
ιό λ ο 

ὁράματι, ᾿Ανανία. Ο δὲ εἶπεν, 
Ν Δ / 4 / 

᾿Ιδοὺ ἐγὼ, κύριε.  'Ο δὲ κύριος 
Ν .ῶ.. 3 Ν / 

προς αὐτον, -4ναστᾶς πορεύθητι 
3 Ν ο ο) Ν / 
ἐπὶ την ρύμην την Καλουμένην 

. 3 

«Ἠὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ 
/ - / 

᾿Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα. 
4 ΔΝ 8 / 12 

ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, '' καὶ 
3 εἶδεν ἐν ὁράµατι ἄνδρα ὀνόματι 

/ / 

᾿Ανανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα 
« . α ϱ 3 / 

αὑτῷ χείρα, ὅπως ἀναβλέψῃ. 

Απεκρίθη δε ὁ ᾿Ανανίας, ΙΚύ- 
/ Ν .ν 

ρίε, ἀκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ 
- 3 ΧΝ / ο Ν 

τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ 
- 5 « 

ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερου- 
λή . 14 ΔΝ 2 3 Ε / 

σαλήμ: "καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν 
- 3 -ν 

παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι πάν; 
τας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά 

Ὦ Ν ΔΝ Δ 
σου. ᾖδ Ἠἶπε δὲ πρὺς αὐτὸν ὁ 

/ / - 

κύριος, «ΙΠορεύου, ὅτι σκεῦος 
” ῷ) 3 κ. ο - 

ἐκλογῆς µοι ἐστὶν οὗτος, τοῦ 

΄ 

ΕΕΡΝΙΡΕΤ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ἴπχοο ἄαγα ἔνθοιέξ βοεῖπς, 
απᾶᾷ ἀῑᾶ ποί οαῦ που ἁπίηῖς, 

Κουν, αι μα ἃ οδγζαίπ 

ἀἱκοῖρ]ο αἱ Ώαπιαβοις, παπιθά 

Απαπϊαξδ: απᾶ {με Τιονά εαἰά 

{ο Γάτα ἵπ ἃ. νὶβίοη, ΑΠΟΠΙα8 

Απ πο Βθ1ᾷ, Ώο][ο]ά, 1 απι Ἠοτς, 

Τιοτᾶ. «Απᾶ μο 1,ογά δαϊῖᾶ {ο 

πΐπι, Αιΐδο απά σο "προη {ο 

βθοῦ ν’]οἩ 16 οα]]εᾶ Οαἱρ]ι, 
απά Ιπααἶτ ἵπ 6 πουςο οἱ δ- 
ᾷαβ {οχ οπο οα]]οά ῥαι], οἱ Ται- 

808: {ΟΥ Ώο]ιο]ά Ἠο ἵ5 ργαγίπα ἔο 
«φπε, Ἀπά 88 86θπ ἵπ ἃ γ]βῖοῃ 
ἃ 18Η ποχηεᾶ Απαπῖος οοπηῖπς 
η, απᾶ Ῥαζήηςρ ΠΒ ἨἸαπᾶ οἩ 

Εἶπι, ἐαί 116 παϊρῦ τεοεῖνε Η18 
ἰσαί, ΤΠ6η ΑΠΔΠΙ88 ΔΏΒΥ76Γ- 
εἆ, 1,οτᾶ, 1 Ίανο Ἰθατᾶ, ὮΥ 

ΠΙΔΏΥ, οἱ ἐλῖᾳ τααὮ, Ἱπουυ πιποι 

ονϊ] Ίο Ίας ἄοπο {ο ἴπγ 5αἰπίς 

σίο αἲθ ἵπ .ογαβαίἰεη. Απάᾶ 

Ἡσχο Ίο Ίιας αιΏ]οΠύγ {οι 
ἴλπο οἶίοί Ῥη]αείς, {ο Ῥίπά αἱ 

1086 Ἰπγο]άπο ἴΠπγ παπᾳθ. Βαΐ 
ἐμο Τιογᾶ εαἰἆ ἐο ἰήπα, ο, {0Υ 

ηθ ἵδ α οἩΏοβον ἠηβίγυπηθπύ {ο 

12 

18 

μα δ 

Σ Απά Ἡο πας {τος ἆαγα ππἰθιουέ εοοίπρ. Άη βλεπω», απὰ --μαδίμια[, 5ο οπιρ]ογοᾶ. Ἠοπορ, α5 Ἰπά]σαίίτο οἳ α ο]αββ 

επὲ ποῦ που ἁταπίς, Το αρτὀρ ση ἀταπὶς Τέ ε]λοι]ά Ῥο ένο 

Ἱπιρογίεοί απά πού {1ο ΡτγείεΠΊ{ό, ἐ]πο Ἱπιρετ[εοί 18 Υεί τοπά εαἰ 

38 πε]ὶ 38 αἰε. 9 εσύ απᾶ ἀταπὶς 18 βΜ]1 {Ώ πξδο απηοηρεέ οΓ 

ῶο68έ πίθγς. 

ἃ Γσι την ῥυμη», προπ ο θἰταοῦ. Ἰίρτα]Ιψ, ας ἀἰτοοίίοπε 

{ο Ἠπά Ἱοιθος βλοι]ά Ῥο ρἵνοπ---ο ιρ ο νε θἰγεεἰ οαἰεά 
Φίταὶρ]ιέ. 

! Ῥαυ] ΑΊΝΑΥΒ Ρτογοᾶ, 45 α ουν. ΒΕΠ Τ απι ποῦ ἑοπασίοις 

οἳ βαρρ]επιεπίς. 1έ 18 3, {ποῦ ελα Ἡο ἴπθη Ρίαγοά {ο ἆοβιβ; 

σλ]οῖι Ἡδ αά ποσο ἆοπο Ώσίουο. 
αἘου Ῥο]οίά ο ΡρΓαΥΡ.Ἰ---Ώἷά Ῥααῖ, πο α τις, 1ῑαί, 

μοπολίπρ εἶνο τἱρῃλίεοασπθες {μού 15 {π πο Ιπνν, Ἡο τγαβ ὮΏ]1Ώ6- 
1958 3.---Άθγος Ῥείοίο ρίαγ 1! ΟοτίκίπΙγ Ἡθ ρταγεᾶ, οἱεο Ίο 

οου]ᾶ ποί Ἠλνο Εδὶά ἐπί, οὗ ἐλαῦ Ἠσ' Ἠαά, 56 ο ον, “Ητοά η 
α] ροοᾶ οοπεοίοποθ Ῥοΐοτο αοἆ, 6Υοπ Το ιο ἄαγ οἱ Πΐ5 οοη- 

τετβῖοῃ, ' 

1 ειπα έ, ἐΠετοίοτο, ἐαῦ ἐς [ποῦβ ἵπ 1ο 9056 ἁοπιαπᾶ {να 

βαρρ]επιθηί ο πιεΣ.. ἳ Ἔου Ώθλο]ά” βαἱᾶ 9 6βας, 116 Ῥταγβ {ο 
τς, ΟΥ ἵπ ΠΙΥ ηβπηο,} - 

} Τουρ επικαλουμενούς, ἴ]νες οαἶζίπβ οτι (ἶη/ παπιο, Ἠ]ιο οα[ᾖν 
18 πιοσθ πΡροδί{ρ ἐο α οἶαββ. ΑΙἱ οσἱήηρ αροη {Ἠγ πηπις---ἶδ πο 
Ρο Βρθοἶβο-- ἶ, ϐ., ΙπᾶίοπΜ/γο οξ α οἶαβς. 1986 ατο ΡγοίθβεἰοπΏΙγ 

ταίηον {ματ οἱ απ οί, πο Ῥτοίος {Ἴοβο {Ἠαί οα]], {ο ἔἶοκο 

σα[ίηρ., 

κ Π[ορευω---πορευομαι, Ῥτοβοίδοοἵ---ροΐρο, {ἱετ/ασίο, οἴτει 

ἆβοᾷ ἵη {Πἱ6 ΒΟΠΡο, Οσα Φαοτα; 6ο, ἸΠοπρ., 165. Ῥθημπ, 

ὙΓακοβο]ᾶ; ατῖδο απά ρο, Μαγᾶ,, Ῥοού]μ, 
1 Σμευος εκλογ]ε µου, ἃ Ίοβοπ Υοββο], Νατᾶ., ΤΠποπηρ., Ῥοοί]., 

Ῥοπη, Ἰ/αΚκο.; βαστασαε, Ῥτοροι]γ {ο Ῥεας 1}, ἐο ΗΓ6 0, ὧο8. 

Απ. 11, ή ὅομη 10: δ]---ἔο οχα]δ πι Ἠππηθ. Ίο Ρυοίε 
{ο οαώγ---- Τό εἱρπίΠοίῖ οπΙγ {ο οὔΙΙΥ/ 2 Οµέ, βαστα, 1ύ ἵβ 

τοπάστος {ο θεα”, Ματᾶ., ἸΓαἱκθ., Ῥοππ, 168. ΤΠοπηΡ. Το δέατ 

απᾶ σατΤΊ], 319 ε1δ6ᾷ 48 ΒΥΠΟΠΥΠΙΒ ἐπ γοβδε]ς ος 5Η1ρ5 οἱ ασίπο. 
Ένωπιο», ἵη οοπβροοίς, 60Γ8Π. 

Ψεασεῖ, ἴπδίγωπεπί. Ἴνο Ρτεῖος έλο Ἰδίον. Ὑδββε], ποπ- 
π-ἆαγα, ἶ5 πιοτο αρρτορσίαέο {ο 5Ώἱρ5 απά βοαίατῖπρ Π{ο, ὄΖκευος, 

Ἰπβϊορίος ΑπΥ Ἰὶπά οἱ ἠπείγαπηοηί,--1Ἡο ροπἱήτο δο οἳ 
εκλογεςρ ἵ6 ταίλοτ Ηουταϊίίο (παν ἄτοοΐαηπ, 16 16 α βίτοηρ οχ- 

Ῥτεββίοη οἱ {ιο Ἰάση---αα Ἰηβίταπιοπί οἱ οποίσοθ---παίπετ απ 
α, οοβθη ἱπβίτιπιοηίῦ, Ἑαΐῦ νο ομηποῦ Ἱορϊμπιαίει Επ]ς ἐπαῦ 
ἔλετο 16 ΑΏΥ ερεσίαἰ τδίοτεποθ {ο απ οἰθγηδ], οὗ {ο α ἔεπιροτα] 

οἱιοῖοο, Ὀπέ {ο {11ο πάπήσαδ]ο πἀπρία[ίοπι οἳ ἐἴπο τησ ἐο 11θ Ἰγοτ]ς, 
Ἡοπθγνεγ έτιο ἐἶιαῦ ἀοοϊτίπο παΥ Ῥ6, {6 18 πού ἵπ {μο Ῥγεπιίβθν 

Ῥθΐοτο 15. Βου] ἐταί] απᾶ οσζος ατθ Ὑθακεπθᾶ ΒΥ Υἱο]θποθ, 



ορ ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ,. ΟΠΑΕ, ΤΧ. 

ΙΙΝ6 ΙΑΜΕΘ᾽ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ΠΙΥ ἨΠΙΗΘ Ὀοείογο ἴπο (θπί]ας, 
απᾶ Κάπσβδ, απά ο οἰί]άγεη οἱ 
1εναε]. 

16 Έου 1 ν]] δουν Ἠήπι ουν 
βιοαῦ ὑπίησς Ἡο πιαδύ ευ[ῇον {οΥ 
ΠΙΥ ὨβΙῃθ’5 8α]κα. 

17 Απά Απαπῖας ννοπ Π15 γναγ, 
απᾶ οηίοτθᾶ Ιπύο {πο Ποιδο: οαπά 
Ῥιαζθῖηπς Π8 ἨἸαπᾶς οπ Ἠΐπι, δαἱᾱ, 
Ἐτοί]μον Φα], {με Τιοιἆ (ευοη ᾖε- 
ευ5 {μαῦ αρρεαγοά απύο ερ 1ῃ 
ἰμο αγ αξ ἴποι οδηθςί) Παῃ 
βοπύ πο ὑμαῦ μοι πησηίεεῦ 1ο- 
οεἶνο πγ αἰσῃί, απά Ῥο Π]αά 
νλζὴ {16 Πο]γ αΠοςῦ, 

15 Απά Ιππιθάίαθε]γ λογο {611 
Ώ ΟΠ Π]8 οὗος 45 1 Ἰαά δει 
Βοαἱ68: απά Ιιο τεοοϊγαά καἰσ]ί 
{οτύα στ, ατιά 1956, απά Ίαβ8 
Ραρἶπεᾶ. 

19 Απᾶ νθη ο μαᾶ τοοεϊνεᾶ 
τηθαῦ, 16 γγα5 θὐχοηρ{]θησθά, Τη6ι 
νας Φα]. οοχίαϊπ ἆαγα ο] πε 
ἀἱδοῖρ]θς πο] ννοιο αὐ Ώσαπιαθ- 
οἱ. 

90 Απά εἰταϊσ]λένναγ ηο ρΥοαοΙ1- 
ο ΟΙ]ςί Ίη ἐἶλο, ΒΥΠΑΡΟΡΙ6Ε, ἰαύῦ 
πο 18 {πο 8οπ οἱ ἀοἄ. 

᾿ΙἹσραήλ. 
» .ν [ιά - 

αὐτῷῶ, Όσα δεῖ 

πλησθῇς 
15 Καὶ 

δες ἀνέθλεψέ 

20 

απΕΕΙς τΕΣΧΤ. 
’ ο. / ο 

βαστάσαι τὸ ὄνομα µου ἐνώπιον 
3 Α 9 / ος 

ἐθνῶν καὶ βασιλέων, υἱῶν τε 
65 νὰ χρ ὑποδεί 
ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω 

/ / - 

ὀνόματός µου παθεῖν. 
᾽ Αα Δ 

1 ᾿Απῆλθε δὲ ᾽ Ανανίας καὶ 
Σ- » Δ 3 ν 5 ΔΝ 
εἰσῆλθεν εἰς την οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς 
ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε, Σαοὺλ 
ἀδελφὲ, ὁ ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ µε, 

᾿Ιησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ 
ς 5/ [ιά 3 / Ν 
Ἡ Ίρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ 

/ 
11νεύυματος 

3 / 3 / 3 Ν 

εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ 
- 3 -- 3 - ς Ν / 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπί- 

καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 
λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. 

ΔΝ ς - 4 - μι 

νετο δε ὁ Σαῦλος µετᾶ τῶν ἐν 

αμασκῷ μαθητῶν ἡ ἡμέρας τινάς" 
καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

» / Χ Ν ή ο / 

ἐκήρυσσε τον «Χριστον, ὃτι οὗτος 
ἑΝ - ο 

ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

ἘΠΥΙΡΕΣ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

Ώ1θ, ἴο Ὀθδυχ ΠΙΥ ηβΠιθ Ώθίοτο 
ἴιο (οπί]ο5, οπά Ιή1ρ8, απά 
ιο ολ]άνθη οί Ιδιαθὶ: {ος 1 
η] "Ιπά]σοαθ {ο Πἶπα πο υη στου 
ὑπίησς Ἡθ πιαβί ες; οἩ 80- 
οοιπύ οῇ ΠΙΥ η8ΙηΘ, 
Απά Απαπίαςνγεηί ανγαΥ αηᾶ 

οπίοιεά Πίο {πο Ἠοιβδε, απᾶ 
Πανίπα Ιαίά Πί Ἰωπάς οπ ή, 
ραΐἀ, Ῥτοίπει Φα], οἶ]θ Τ,ογά, 
6Υεπ ζε515, Νο αρροδσεᾶ Το 
οι ἵπ πο Αγ 5 γοι 4016, 
Μα8 δεπί 1ηθ, Ἰλπαῦ οι πιαΥ 
χοοθίνο αἰσὴῦ, απά Ὦοδ Ρβ]]οᾶ 
νθἩ ο Ἠο]Υ Βρὶϊη6.  Απά 
Ἱπππθαα{εΙγ {ποιο {6ἱ] οσα 
ἱ8 6768, 8 16 Ἡ/6χθ 808168: 
απά Ίο χεσαῖνεᾶ αἱρ]ιῦ α[ογί]- 
να, θπᾶ 41056, απά 188 ἵπῃ- 
πιθγθθᾶ: απά Πανίηρ ἔδ]καη {οοᾶ 
θ ἵαβ βοηρίμθεπαά,. ΤΠεη 
"Ῥοαυ]. νναβ 8οπηθ ἀαγς υΙ(Ἡ ἴμο 
ἀδοῖρ]ες νΥηο ποιο αὖ Ώαπιβθ- 
ουδ. Απά Ἰπηπιεάαίε]γ Ίο 
ρτοσ]αἰπιεά ΟἨγίςύ ἵη {16 ϱΥΠᾶ- 
βορι68, {μαῦ ἱβ 6 ἴπο Φου 

» ς Ν - 

αυτον υπερ του 

Αγίου. 

τε παραχρῆμα, 
καὶ 

᾿Εγέ- 
αι 9 

21 ἐξί- 

πι ποδειξω---ὑποδεικνυκε, Ῥτδιποηδίτο---ἰπαϊΐσο. 1 τυἡ1 5Ίιοιυ 

Ἠΐτη, ος ἐπάίοαία ἰο Πεέπι----ἶ5 πιοτθ πι Ἡπιοῦγ ης ους ΒίΥΊ6. 

3. πηλδε, ψοπό απατι επεδει---χειρας--απᾶ ριέ 8 

Ἠαπάς 3 οἳ. Ἠΐπι, Ἰγακο,ς αι Ἠϊ5 Παπάς) Μιυτᾶ.; Λαυῖηρ 

Ἰαϊά 145 Παπάς) ΈΠοπιρ.;  Ἰαγίης 16 Παπάς Ῥεππς “ρω 
Ἠΐ5 Ἠαπάς)ὁ Ἰ68.; νλεπ Πε Ἱαᾶ γφιέ Ἠΐδ Ἠαπᾶς, Βοοί],; απᾶ 

ρυΐῦ Ἠΐ5 Ἠαπάς, ἄσποτα, ΟΓΑΠΠΙΟΓ}Σ ἱπαροδίπς Παπάς, Ἠ]μοίῖπις 

απά ]αἱά οπ Ἠΐπι Πΐ5 Παπάς, ΤΥ1ο]{{. 

9 Ίησουε ὁ οφδεις---ὁ πυριος, Ῥοί αρροβῖέΐοπ---ἴ]ιο Τιοτᾶ ᾖοδα5, 

Ἰγακοβο]ά; ος Τιονά «φορα, Ματᾶ,; Ίο Ποτὰ, ογοπ ᾖοβαβ, 
ΈΠοπιρ.; ἴπο Ποτά 5 ορας, Ματ;  ἶ]ια Ποτά Ίνας 5επὲ 1ο, «Τ68118 

πο αρρεαχθᾶ {ο {μρο, ἸΠοβ]ογ. Ἴψο Ρτοίος, {νε Τον, ευεη 
/εσις τν]ο αρρεατθᾶ, ὧο, 

» Ἐϊῃοά πε] Ἠο]ψ Θρἰπῖὺ---'υΗ 11 οπρί(α]ς Πο] αρέτὲ ἆοορ ποῖ 

αὖ αΠΥ {πιο ἁρποίο α πηθγο βρἰη ές] ἐη]έωέπος, απᾶ, ἵπ {1ο ο.βο 

οἳ Ῥαπ], {6 γνας πού απ΄ οτάίπατγ {πΠιεπορ {λαῦ ἵνας νοιο]βα/[οᾶ 

{ο Ἠήπι. ο πας 4γοεἰο]σαΙἰή αν ἐεπιρ]ε οἳ ἐο Ἠο]ψ βρὶηέ, απά 

ποῦ πιοΓοῖγ, 35 αἲἱ Ομτ]εὔππς ατο, Ῥοβεεδεεᾶ οἱ Τέ5 απο ἰ[γίτρ, 

σοπι(ογέΐπρ ἸηΒαθποο, πό Ἰλιθο]οβίοβ]]γ Ίο ἆο πο ἀϊβοιββ 

116 βαᾖ]θοῦ, Όαῦ οπ]γ αγ ἴμαί ασοοτᾶΊηᾳ {ο {16 ἐρχὲ Ὀο[οτο αξ 

16 19 Ῥηήπίοᾶ 5 ἴε Ἠο]ν δρῖτε, αίλουρΏ απατί]γοις, απᾶ 

ἀουδί]θβς Ἠδβ τείοτθποο {ο Ἠΐ8 Ρουεοηαί αδἰάἾπρ, ἱ 
4 Παραχρηµα, 18 οπαετοᾶ ὮΥ 8. Ἰμ., Τβ; και αναστας, 18 

ποῦ πθοθββατ]γ τοπᾶετοά Λαυῖπρ τάδε, Τὲ 6 Ὦγ ιο Ηἱρηθρί 

α{]λοτ]ήος ετσιγρεπ. Πεο ΤΠοββιτοῦ ἄτῶσω Τήπρις» Εε- 
ὧαείμς ϐοοππάἁπα Οοπβίαππὶ Μοἰλοᾶιπι ο ΒοἩτογοι[!ῖ Ἠο- 

βοταίιις---Οοποἰίπαίας ὧο, απ] Ἠοῦογίδοῃ, Απ. Ώοπι, 1676. 

Απά ατοδε απὀὦ τας ἐπιπιεγοεά---' οπ ο1ῖς Ἑουταϊβεῖο ασε οἱ {1ο 

πνοτᾶ 66ο (θδοῃ. Ὦοχ. Ρ. 919 Ἰ---Ἠλοῖς 4αβων τροφη», Πανῖηρ 

{ακοπ {οοᾷ. 

Σ Ὁ Σαυλος. 

Ῥ]ασο, 

αΕ., Βομ., Ίπ., απᾶ ΤΠ, οπΗὃ ὁ Σαυλᾖος ἵπ ή Β 

. Ἐκηρυσσε. Πο ρτου]αϊπιαά ἆθβιβ (τον ήσουν, (Τθ8., 

ΒοἩ., Ἰπ., απά Τι) ἴλαί ἳρ 1ς--οῦ ελλ Ἠϊπιβοιί {9 ἐλ1ο Βου 
οἳ αοά. 
6ο Ῥτοασμοᾶά ΟΗτῖεέ, ἐλαί Το ππαδ ἴἶο Ὀοη οἳ ἄοά 1]--- 

μας “δεις ἶ5 {πο ΟΠτὶβί Ἰ---απᾶ ἐλαί εἴμο ΟἨτ]εέ, ἶ6 {1ο 

Βοπ οἳ οἆ 2 α1θ ἔπγο {οΓ1β οἱ ἐ]λο ρτοαῇ αροδἰο]ίο ρτοροβίΜίομ, 

αππουπορᾶ, ἀεραίσοά, απά οραὐ]ε]οᾶ ἵω {λαί ασο. Το φτεαε]ν 

ἴπας, αβ8 το πΠπουπορ 1, πο μα] οτἰάεποο, απᾶ νι αἲὶ 
απἰλουζγ. Ῥαπ] Πανίηρ {οπιοτὶγ ἀθπῖοά (Πίβ {ος ᾳΆγο ρτοαί 

Ῥγοπηΐποπσθ απᾶ υναἰρ]έ {ο 18 ἵπ Ἠΐδ αππιαηοϊαἶοπς οἱ 18, 

«Το ἐεασ]ν απᾶ {ο Ῥτοπο] 7 Οµτίβέ, πποτο θο]πίσαὶ ος 
Ρτο[εβείοπα] Ῥ]ταςος Ίπ ἐΠπαύ ᾳπσθ,. 1ου ποΓο {ηθι τοβατᾶθᾶ 38 

ἄλβοτοπί πνοτῖτς; α5 οπ]ἱβέίπρ βο]άΐθτς απᾶ ἐγα]πίης ἔποιη, Το 

κηρυσσω απᾶ {1ιθ διδασκω Ὀπηϊ]]οι Ἠατο ποίέ]ου οοπδαπᾳ αἱπ]έγ 
Ώος αθληῖέγ. 1ο Ιαέΐθυ ἵς αἱ παγς ἐέασ]ι ἴλο {ουτηος 15 Α1ΤΑΥΒ 
Φτεασ], μωῦ]ίσ]ι ου ρτουἰαΐπ. Που ἨΏετετ ουβ]έ {ο Ὦθ οοπ- 
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πΙνα ΣΑΜΕΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

91 Ἐπαί α]] ἐλαί πθατᾶ ᾖύη νγοιθ 
αἴπασθά, απάἀ ϱαἷᾶ, 16 τοῦ {18 Ίο 

Ειαῦ ἀεείνογαᾶ ἔπθιη νν]]ο]ι οα]]οά 
οἩ. ἐλῖα Πατπθ Ίῃ ο οΥαβθ]θιη, πᾶ 

σαπ1ο Ἠ1μαν {οΥ ὑμαῦ ἱπίθηί, ας 
Ἡθ πη]σΏ{ Ὀγῖηρ {ηθπι Ῥουπά υ ππβο 
το ομίοί ρτϊοβίη 2 : 
ο Ῥιαΐ Ραι] ἱιοιοακος ολο 

ΠΟΤΟ {π εὐτεπαίἩ, απᾶ οοπ{οπηά- 
εἆ ἰχο 66υς νυΏῖοῖι ἀνγε]ί αὐ Ώα- 
Ίηββου8, ρτονΊηρ τΠαῦ ἴΠ]ς ἵ6 γουΥ 
Οµ]εῦ. 

98 Απᾶ α[ἴοι ἴλαῦ ΠΙΔΠΥ ἆαγβ 

ΕΕΡΕΕΙς ΤΕΣΤ. 

Ν ΄ « / 

σταντο δε πάντες οἱ ἀκούοντες 
ο) ο / ε 

καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ 
/ 3 ή χΝ Ν 

πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς 
/ - 

ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, 
ν. Γ - 9 / ῤ 

καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλελύθει ἵνα 
/ 3 Δ ../ μμ... Ν 

δεδεµένους αὖτους ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς 
ἀρχιερεῖς; "'' Σαῦλος δὲ μᾶλλον 

- Ν 

ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυνε τοὺς 
Χ . 

᾿Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν 
4α ] βιβάζων ὅτι οὗτό μασκφ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός 
3 5 ὃς ε 3 

ἐστιν ὁ Χριστός. 3 ὡς δὲ ἐπλη- 
ροῦντο ἡμέραι ἱκανεὶ, συνεβου- 

ΠΕΥΙΞΡΕΡ ΥΡΗΕΡΙΟΝ. 

οΡ. αοἀ. Ῥυιΐ αἲ] επαῦ Πθυντᾶ 21 

Πάω ννοχο (ΠΠιαζθᾷ, οααἆ δαἱᾶ, 18 

πού πὶ ο νο ἀθείτογεᾶ 
ἤποβο νο Ιπγο]κοά ἐλῖς παπηθ 

1η 1ογαβα]6ῖῃ, απᾶ σα1ηθ Πζθυ 

{ου ἰμ8 Ρα1ρο8ε, ἴλαί 18 πη]σ] 
της ἴπδιη Ῥουμά {ο {πο ομῖεί 
Ῥμοείςἳ Ῥιΐ αι Ιποιθαβεά 

ἴπθ ππογο ἵη βἰτθηρίἩ, απᾶ "οοπ- 
{οαπάσςᾶ πο ἆθνβ πο ἀνγο]ύ 

ἵπ Ῥαϊπασους, ρτονϊηρ ἴῃΠαξ 
018 Ῥαυδοπι 15 {πο ΟΠ Αὐ. ουν 

ποιο {α]β1ἱοᾶ, ἴμο ἆὦσνν {οοι 

οοηβε] {ο ΚΙ Ἠΐπι, 
24 Ῥαῦ ἐπεῖν Ἰαγίης υγαὶῦ ν/β 

Κπονη οἱ Φαπ]. Απά ΤΠ6Υ νναῦο]ι- 
οἆ ἴλο ραΐος ἆαγ οπά ηὶσηί Το 
ΚΙ Ηΐπη, 

96 ΤμθἨη ο ἀϊδοίρίθς {οοῖς 

/ . 

λεύσαντο οἱ 
/ 

αὐτόν: 2 

τε τὰς πύλας 
Ν 

νυκτος, 

Γουδαῖοι 
« ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλφ 

ἦ ἐπιβουλῆ αὐτῶν. 

[τά ο 3 /. 

Όπως αὐτον ἀνέλωσυ 
/ Ν Ν ε 3 

35 λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 

ψ/ηθη ΙΙΔΏΥ 48Υ8 Υ/6ΥΘ Δ0οΟΠΙ- 
ΡεΠεᾶ, ὑμε 6 6υγς οοπδυ]{εᾶ {ο 
ΥΕ μη. Ῥα0ὅ ἐῃαῖν χοοπβρΙι- 24 
40ΟΥ Ὑας ΚΠονπ ο Φαπ], απἀ 
{16Υ νγαίομοά {πε σαΐεβ,ἆθγ απᾶ 
πὶσ])ῦ, ὕπαῦ 01ου τη]σΏιί ΙΙ] Πἶπῃ, 
ΤΈΠεη λα ἀῑκοῖρ]ος Σἰοοῖς Ἰ]πι 26 

ἀνελεῖν 

παρετήρουν 
ἡμέρας τε καὶ 

{οαπᾶσᾶ οἳ ευ υςΜἡα(οά οπθ {ος {πο οίπον, Τΐο ἰεαε]εν 18 3 

διδασκαλοε, απᾶ Ἠΐ8 ἐεασ]άπρ α διδαχη, οἳ ἀοοίῖπθ, ΊΆογοας 

ἴο ῥτεαε]ετ 18 ἃ κηρυᾶ, αηᾶ Πἱ6 Ῥγοποβίηρ ἃ κερυγµια, 00 Ῥϊο- 

οἸαιημίίοἨ. Ἴλοβο απο που] Βοπιθύίπιθβ οοπἰταβίοᾶ, αἱ Ἰομςέ 
ἀῑδίπρι]κ]οά ἵπ πο Νου Τοβίατηουξ, /' ΤΗΘΥ οθηδοᾷ ποῦ ἴο 
Φτεασ]ι απά ἰέαε]ι ἆοθας Ολτὶδ οὐ ἴο ἰσασῖν Ομηῖκῦ Μο ἴἶο 
Ἱη]θαίοᾶ; απά Το ῥτεαε]ι Ἠΐπι {ο {πο υπ]π{ἠαίοά. Όθο αἷδο 

2 Τΐπι, 1: 11. Έλετε πο Ππᾶ κήρυξ και αποστολος εὔνων, και 

διδασκαλος οοποοπἰτα{αᾷ ἵπ ΟΠΘ ΠΠ, Ῥαπἱ τας α "ρτεαε]λετ, 

απ ο ἐθαε]εγ, απά απ. Δροβίθ/ Βοπῇ {ο ἴλλο πθέΙοηΒ. 

ΎΓο ποιν Ἰαγο ΡΥςΟΙΙΟΓΒ ΤΩΔΗΥ, απά {οπο]οτβ ππαΠΥ, απᾶ ο[τοιι 

1Π {πρ 6α1Πθ Ῥ6ΓΒΟΠΕ; Ὀηῦ πο δρορί]ος 6ανο /' Της Τννο]νο) απᾶ 

Ῥαυῇ, π]ο, ἐλουρ]ι ἆσαᾶ, οὐ ο ϱ]] εροα]Ίπρ {ο ἳ8. 

: Εξισταντο δε παντες---εξιστημι--ισταμαι, οὐδίάρεσεο, οὗ- 

ἐωρέ[ασῖο. «Δᾶ νορηπα ἀςο]αταί---ἴἨογ πεγὸ οηίγᾷ 86 6558, 

Έεσα, ἹΠοπος {Πο ποτά ἐτίασή φιασὶ επίτα 56 οἱὲ ταγἰις. Θο 

Φετοε]]ογ οἨ οὐ ιιρέκεο; {9οτ ἴλλο ἄγοεῖς τνογά εἱρπίΠθί], πιοπίθπι 

αἱἰοα]ας γο]αΜ] 1ο6ο 60ΠΙΠΟΥΟΤΟ, πν]μ]οἩ 11ο Ἠωΐπ ρεγοε]ίο ἀοίλ, 

Ῥεζα. ϐεο 3 Όου, ὅ : 18. Ἐταπερονίοά. Απά {Πο Ἱοιο 
αλιαχεᾷ, Λο 21 {1 δι 15: θ:91/: 10:46: απᾶ 19: 160. 

Απιαχεώ, αθἰοηἰσ]εᾶ, Ὀεωυϊία]ιος---Ὀεοίαο οπεῖς φεἷ{, τυοπάετες. 
Ρο 1ὲ ἰδ τοπάεταά ἵπ πο σοἵΏ. ΥθΓ., π 155 17 οοςΙΓΓΟΠςΘΒ. 

. 6 Ῥ]αριίοᾶ θὰ ᾖλοβο ἆοινβ πο απάογείοοᾶά (τοθί]κοῇ 
Ὀγείαο Ὑογείοπ, οἷ. θτ 1. Τ1ς6 ἀγεοίπη ἀβοίριος πιυγηιχθᾶ 
αραΐπβί {ο Ἠοῦτανβ. 

Σα Ῥτονίηρ ἐ]αῦ εής Ῥουβδοπ 15 {πο Ολτίςέ, 16 Ῥοέέου ἐἶλαη 
Ρτονῖης ἐμαῦ {Π]ς οπο ἶ6 ἐο τας ΟΠεὶςί, 

- Ανελειν, νο ραΐ Ἠἶπι παἰάο, Το 1 Ἰήτα ἵνας ἐποίν βοἶιθιπο. 

.. Επιβουλη, οοπερίτπογ. Ἀιοε---ηέπρ ἴπ ωαὲέ 16 ουδο]οίο, 

Ῥι6 ἐιοῖν οοπβρίταογ ν.δ ΙΠοη. Όσα Πο]ίαπ ὃ: 6,9. «ἄενι 

Πο]. ὃ τ 8, 4,6. Αἱςο Βορί. Π]εύ. 2: 22. Απᾶ παρε τηρου», 

πρ, 116Υ νναἰομοά {ο ραίος πατον]γ, Ὀο ἆῑγ απάἆ πἱσ]νῖ, 

Τε και ὅπως, ἵπ οτά6Υ (ἶναί, ανελωσε---ἴογ πηὶπιέ ρα Ἰήπι 

ηδίάο, «4ναιρεω---Ίοτο [ουπᾶ -Αον. 2ᾶ Βαῦ, ανελῳ, δᾷ Ρος, 
Ρίατι--ἴλαί που ππὶρέ αὐοίία]ν οἳ ἀοβίνογ Επι. 

Σ Απποτίήος {ου Ῥοἱὰ α.ο αὐοιί οᾳ αἱ, ἱεποιἩ 6ο, ο) Κποπτ 

ὮΥ, δαπ].. Ίο Ῥγοίον Όλο {οτπιου. 10 ἵαδ ποῦ Κπονπ ὮΥ Είπα 

5 {1θ πιοσης, Ὀπί {ο ήπια α5 ἔ]ιο οπᾶ., 

5 Τῃθη {ια ἀἰβδοῖρί6θ, λαβοντες, “ (α]ίης Ἠϊπι ὮΥ χήρα, ο 

Ἠΐπ ἄονπ (γοιρ]ι ἔ]ια τοαἰῖ ἵπ α Ῥηδιοί,ὸ Ὠοάά,, Ἰψαἰκοβο]ά; 
424 ἴια δἱώς οἱ έλα τυαῖί Ἑ]οοπιβο]ά: ἐλνουρῖ 1ο γνα]]---Όγ 

Απ 4ρονέηγο, Οἱ; Ὁγ έλα εἰὰο οἳ εῑο γνα]], Ώοᾶᾶ,, Ίν αἰκοβο]ᾶ, 

«ια. Ὦγ α οοπιρατίδοπ οἱ 2 0ο5. 11 1 δὺ δια πηαθὺ Ἠσγς ππθᾶπ 

ιο], 1. ο, η απ αρετίιγε, Ῥ]ουται -Ιθ Ἠάπι ἄονπ ἵπ α 

Ῥαε]κούῦ ποιιρ]ν απ΄ οροπίης 1π πο ο να] 06 Ἅ«ἴια 

Όυριδος---Βροσία, αν λαδ]οεί  μαπηξετ. Βοπιθ Εηλης {μαῦ δροτία 
36 Ἡν ΠΩΘΑΘΙΤΟ ᾖγίσο ΔΒ Ίπήρο 18 οορ]πιως, Ὀθοπαςο Ῥαα] Ίνας 

Ισ ἄονπ ἵπ 3 αροτία, Ον]ῖοα Βαοιας Οἰμήδὲ ἀϊβιπρυ]ε]οβ 
Ῥοίνθστ οορ]ήπος απᾶ δροτίας, Μαἰονν 10 : 9, 10. 10 16 η]δο 
πβεᾶά Μαίίμουν 101 87 ἹἨΜπηῖς δι δ, 10: Οµ0. Βαστα.---Τ1ογθ 

πηαδῦ Ἠανθ Ῥδουπ απ οροηΐης ἴπ ο γνα]]---ίο {αβίψ 1ο αςο 

οἱ δια. «Χαλασαντες, Ιοποιίπρ Ηΐπαι, οἳ ΙαΜΐπρ Ἠΐπι ἄοινπ. Τ1ἱ8 

θνοπὲ 16 ποσο {1]1Υ ἀοίπ]]οά Ὦν Ῥααἱ Ἠήπιεο]{ί---" Τμτουρᾗ ο 

πιἰπάοιν {πα Ὀαειοῦ τας 1 Ιου ἄοπνηω Ὦγ {πο υνα]] 7 4 0ο5, 

11: 98. Βιοῖ νἰπάοινς ἵπ τγα]]β ατο ποοᾷ Ίπ ἐ11ο Ἐμαί, 508. 

11 : 15. 8οο Απδίορ]. γοερ. Ρ. 9δ4--19. Αί]οΠ. Ρ. 14. 
Ί]θγο 18 απ οπριανίης οἱ Ἡ. ρητὶ οἳ {ο Ῥγοροπί πα] οἳ Ώληι, 

ὰν Ο. απᾶ Ἡ. 1, Ῥ. 110. ορ αἱδο ΑπίβίορΙ. 68. Ρ. δδά απᾷ 919. 

ΑἰΠθπ. Ρ. 914. 
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ΙΙΝά ΙΑΜΕΡ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

πι ΡΥ ηὶρ]ξ, απᾶ ]1εῦ Λι ἄοννη 
ΡΥ {πο ναο]] Ίη ἃ Ῥαδ]οῦ, 

96 Απά πει Ρα]. να 60Π1Θ 
{ο 6 6γαβα]οΠα, Τθ αβδαγοᾷ {ο 1οἵῃ 
Ἠήπιβθ]ί {ο ἴμο ἀἰεοίρ]ες: ΤῬαἳ 
{16Υ δυο αἲ] αθαῖά οἳ Πἲπα, απἀ 
Ῥε]ϊονεᾶ πού ὁλαῦ ο ννᾶς ο ἆἷς- 
οἳρ]θ. 

97 Ῥιΐὸ Ῥαχηαρας ἐοοῖς Εη, 

Άπά Ργουςύ Αῖηι {ο {ο αροβίίθΒ, 
απᾶ ἀθο]αιοά ππίο ἔλαπι Ίουν ἷιο 

λαὰ 566η ὑμο Τογᾶ ἵη λα νναγ, 
απᾶ Όαῦ Ὦο Ἠαά εροϊκοη {ο Πΐπι, 
απᾶ Ἠουῦ Ὦο Ὠσά Ῥγεαορεᾶ Ῥο]ά- 
1 αὖ Ὥαιπαδους η ἴηθ Πᾶπηθ οί 

26818. 
95 Απά Ἰο να νηζ Όλοιη 

οοπαῖπρ ἴπ απά σοΐης οαύ αἲ ζε- 
11β816Π1. 

99 Απά ο βραἷθ Ῥο]άΙγ ἵπ 
ἴπο Ώσωθ οἱ ο Γιοχὰ φ6815, πηά 
ἀἱθραίθά ασαϊηδί ἴἶο ἀγεοῖαῃς: 
Ραΐῦ {μου πνοπέ αροιέ ἐο 5Ίαγ Πΐπι. 

90 Ελο] νε ιο Ῥνδύ]γθι 
Κπονῦ, ἴ16γ Ὀτοισιῦ πι ἄονγπ 
{ο Οθβαιοα, ἃπά ϱοπύ πι {οτῃ 
{ο Τα1518. 

91 Τμεη Ἱαᾶ ἴ]ο ομαγο]ες 
τεκῦ ἑμτουρμοιῦ ο] «αάθα, απᾶ 

απΏξακς πἨχτ. 

νυκτὸς, καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους, 
χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. 3 ἴἹζα- 
ῥαγενόµενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς “Τε 
ρουσαλὴμ, ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι 
τοῖς μαθηταῖς. καὶ πάντες ἐφο- 
βοῦντο αὐτὸν, μὴ πιστεύοντες 
ὅτι ἐστὶ μαθητής. ᾗ Βαρνάβας 
δὲ ἐπιλαβόμενος ) αὐτὸν, ἠγαγε 
προς τους ἄποστολους, καὶ διη- 
γήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ 
εἶδε τὸν Ἰύριον, καὶ ὅτι ἐλάλη- 
σεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν «αμασκφ 
2 »υ / η .ν ” / 

ἐπαῤῥησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι 
τοῦ ᾿]ησοῦ. 3 καὶ ἦν μετ) αὖ- 
τῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευό- 

µενος ἐν “Ἱερουσαλὴμ, καὶ παῤ- 
ῥησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
Ἰκυρίου ᾿]ησοῦ, Ἐν ἐλάλει τε καὶ 
συνεξήτει πρὸς τοὺς Ἕλληνι- 

οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν 
90 

/ 

στάς" 
» α 3 ! λ 
ἀνελεῖν. ἐπιγνόντες δὲ οἱ 
ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς 
ἠαισάρειαν, καὶ ἐξαπέστειλαν 
αὐτὸν εἰς Ταρσόν. ᾖὉ 4ἱ μὲν 

5 3 / . ο ο 
οὖν ἐκκλησίαι καθ ὅλης τῆς 

εΙαπάθιύοοϊἷς {ο ΙΙ} Ρήπῃ, 

ΕΝΙΡΕΗἘὉ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ΡΥ πὶσ]ιέ, απᾶ 1εῦ Ἱήπι ἄοντ 
Μμτοαρῖ πο γα] Ίπ ο Ραε]ίκοῦ. 
Ῥαύ οοπαῖης 1πίο Φ6γΗβ8ἱεπ], 
118 νγας αἰθεπρίίπς {ο αἰἴασ] 
Ἰήπιφε]έ {ο ο ἀἰκοίρίας; Ῥα 
01ου ννεῦε α]] {εατῖης Ἠἶπα, πού 
Ῥο]ονῖης Ἠϊπη ο Ῥο α ἆἱβ- 
οἱρ]θι Ῥι6 Βαχμαλρας ἐοοῖς Πΐπη 
απᾶ Ῥγουρ]ιό Ἠἰπι ἐο ἐἶῑο ΑΡοβ8- 
168, απά ΤΗΥ ἀθο]αγεᾶ {ο 
{παπῃ, ΠΟΥ 116 Πα 56θη {11ο 1,ονᾶ 

Ἰῃ ἴμο αγ, απᾶ {αῦ ο Πας 

βΡο]κοη {ο ΕΠ, απᾶ Που ηθ 
αᾶ Ρο]ά]γ ρτεβο]Ώοά αὖ Ώαπιαβ- 
ος, ἵπ Πθ ΠπαΠ]θ οΓ ἆ1οξαβ. 

Απά Πο Ίγας υν(Ἡ {ππθίη, οΟΠι- 

Ίηρ {π απᾶ ροίηρ οαὐ ἵπ οφ ετι- 
βοἱθιη, απᾶ ρτοποβῖπᾳ Ὀοἱά1]γ ἵπ 
{ιο ΠαΙηΘ οἱ ιο 1,ογᾶ 92685, 

θηά γνας ζα]]κίηρ απᾶ εἠκρυίηρ 
ψ(Ἡ πο ἨΠε]]επϊδίβ; Ῥαῦ ἴ1εγ 

Το 
Ρτεύμτοη, Πανῖης ἀαβοεγίαίπθᾶ 

{118, οοπἀασῦθά Ἠίπι Ἱπζο Ο.8α- 
168, απᾶ εεηὺ Πΐπα ο {π{ο Ταχ- 
8Η5. ΤΠαπ {ο οοηρτθβαΒίοΏΒ 
Ἰαᾷ ρεασε, ἑμτουρ]ᾗοταῦ αἱ ο- 

εο 9 

5 Ῥυῦ σπαραγοµενος, Λου. Ῥατῦ. οοιηΐηρ (εις) ἱπίο 1αγιβα]στη. 

Ἔπειρατο, ]ιε ε:α5 αἰεπυρῖηρ, (ἴἶιο ἱπιροντ/[εοῦ βΗουνγ5 α σοπῄπιοις 

πὐτθπιρί). Ὁ Σαυλος ἵδ οπη]νοᾶ Ὦγ Ρ., Βο]ι., π., 1. Ἰζαλλα- 
σδαι---α0ἱΔοἩ Ἠήπδε]{---τοις µιαθηταις, Το ἐῑιο ἀῑξοῖρ]ος, απᾶ ἴ1ογ 

Ίυετε αἲ] }εαγίηρ Ἀίπα (πορ. πηῖᾶ, Γο]]οννῖπρ ασσ)), ποῖ, σπιστενοντες, 

Ρε]ούΊηρ Η4π1 {ο Ὦο α ἀἱδοίρ]ο----ο ἐλαῦ 116 ἐς α ἀῑδαίρίο. 

δ΄ 1οβις ἶ6 οπἱ στοά Ὁγ Ἰωα., 1 

5 6 Απά πας ἀἱδρυίπρ πνὴ( ἐλο Ἡο]]οπίαίβ,” Ύμεβο ποτο 

ἔῑλο «οινῖς]ι οοπνθι{6 Ὁ]ιο βραίκο ἴἶο ἄνοεῖς Ίαπρυαρο, Το 
Ῥαϊ]εείίπο ᾖο1νβ Ἱνουο σα]]εά Ἡουτοινβ. ΤΠογ Ερο]κο ἴῑο ΦΥΤο- 

Οµα]άλίςο---ἲἩο «ΑΤΑΠΙΔΟΠ--- προς ΠΙΟΙ6 ῬΥΟΡΟΣΙΥ . τοι ἴπαα 

αβθαϊησὶ, απᾶ πιοτο ΓΓε(ΙεΠΙΙΥ {ο Ὅλαπ οἴίλμοι. 

6 Απά Ίο βρηκα απἀ ἀἱσριίεά νι ἐλο ιώαϊκίπρ τοείκθ, 

Ῥοπη. ὅ Α. τηπσππασίης 41089 πραϊηβύ Ἔλο Ἡοργοις οἩἨ 1ἶιθ 
ρατέ οἳ {πο ἄτοσὶς οοηγοτίς 6: 1, ῬουἨ. Ἰπαπδ]αίογς Ίαγθ 
Έλας γαπ]οᾷ, {ου Όλο εα]κο οἳ Ρ]αοίηρ Εἶῑθ βαπιο Ῥθορ]ο Ῥο[οτο ενα 

τοβάες {π γαχΊους αἠμάςς, Απᾶ κο ἀῑᾶ ἴπο Αροεί]ας ἵπ ρί6- 

Βοπέίης {πο Βαπιο .οβμο] {πείς, 661 είς ἶ6 α πιαξίο οἳ ἰαδίο 
Απᾶ ποῖ ο{ αι{]οπζγ. 

4. 4ε, ""Ὀιαῦ σοπιθ {ο α Κποη]οᾶρο οἳ 160) {5 ἵῃ οι ἄαγ απᾶ 
Βίγ]ο, Ῥοίίετ τορνεβοπίεᾶ ὮΥ αθοετἰαἰπεῖ---[ου « Ώτουραῦ Εἶπα 

ἀοὶνπ {ο Ἰ---οοπάκοίεά Ίπι ἐπίο Οῶκφατεα. 

5 Το ἴθηπι εκκλησια ἶ6 ποῦ {ουπά ἵπ {μίδ Ῥουῖς ἵπ {Ἠθ 

βηρυ]ας παπι ρογ αρρ]οᾷ {ο α΄ Ῥ]πταἩΥ οἱ οἩΙτο]θβ οἱ οοπι- 

πημηϊθος βοπ{οτοᾶ 916; 0Π86 ΟΥ ΠΠΟΓΘ ΤΙΟΥΙΠΟΘΕ οὐ οἱέίος, 

πο, ἴ]ιθτθί/ογθ, 1π ἐλ]5 ο.ξο Ῥγοίοτ {1ο οοπ]. τοπᾶίης {ο {πο τοπ - 

ἵηρ οἱ Ὦπ. απά Τ{ Ίο Ἠανο ἴλθ οἨαχοἩ οἳ αοᾶ, {πο οματοῇ 
οὗ Οµτβέ, Ῥαΐ Ίο Ἠατο ποὺ α πιο οἱ ο ιγο]ιες, ἵπ προβὲο]ίο 
ομΓΓΘΠΟΥ. 

Ῥατ)β οοπτοΓβίοΏ ἵ6 Ἡθγθ α]αάσθᾶ {ο, 45 Ῥοββοβείηρ ρτοπί Ίπ- 
Ώποπορ ος {πο οὗασοΏοςῬ--- δολ οἩ {Ποῖσ Ῥεαος απᾶ ρΥοβρεΙΤ7. 

Ζκκλησιαι--- επ]ηῦννοντος--- οοηβτεραίἰοπβ Ίποἵο πα]Ερ]εᾶ, 

ΤΈΠο 1άοα οἱ παδὶοπα], ἱπιροσία], ος Ῥτογίποία] οαγοῖιος 16 υγ] (]ι- 

οιῦ οπο γοβρο οἱ ααὐλοηγ ἵπ αἱ ἐμο Παπάρτίπίϐ απά {οοῦ- 

Ρηϊηίς οἳ {1ο Αροβίοϊίο υπ ἤηρς οὐ Ιαδοτβ. Τ1ο ΟΜυτο]ι οὗ 

(αἱαίία, ο Ολητοὶ οἳ Αδΐα, {πο Οατοῖι οὗ (αἱ]θο, Βαπιατία, 

ου σύ ιιάοα---οξ {πο ἆθινβ οἵ οί ἐἱ1ο (θπίί]ος---οσσιτβ ποῖ οπ66 Ίπ 
ἴπο «Αοΐς, οἳ ἵπ ΑΠΥ οἴλου Ὀου]ς {π ἐλμο Ν. Ἑοβίαπιοπέ; Ῥαὐ Ἰνο 

οἵτοη γοαὰ οἳ ἴλιο οἶνωγο]ιες ἵπ πιπηθτο«ς ἀβίη]οίς, Θάσο] 8 ἐῑα 
οματο]ες οὗ οάσα, Βαππατία, Ὀγτία, Ομοῖα, “Ομιτο]ιες οἱ 

ΟΗπὶϱέ Ἴ--- σαυποπες οξ ἴλο επίΐ]68, ΟΛ1ΓΟΠΘΡ ΟΕ Αδία, ο]πιγο]ιθβ 

οἳ Μαοσᾶοπῖα, “ οπἈιτο]ες οἱ οά/” ὅσ,, ὧσ. Τη 81] Βασ] οᾳ56ς, 
5 αἰτοπᾶν Ιππια{σᾶ, ἳ6 ἵς ποῦ Ομιτο] ἵπ ἄτοοῖς Ὀπέ εκκλησια, 
ἄροηρτορα4ονἹ ος αβθοτηὈ]γ9» Έπο ΟΠητοςη οἳ Έοιπο, οἳ 
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ΧΤΝά ΙΑΜΗΕ’ ΥΠΗΕΡΙΟΝ., 

6α1ΐ]οο, οπά βαππατία, δη 17616 

οἀϊβοά: απά ννα]]εῖης ἵη ἐ]ιο {εατ 
οἱ ἐπ Τιοτὰ, απἆ ἵπ ἐπο οοπι{ουὕ 

οἱ ιο Ἠο]ιγ ἀΠοςεέ, πσους τα[{- 
Ριἱεά, 

809 Απά Ἱδ οἑπιθ {ο Ῥ888, 88 

Ῥοΐθι γραβεοά {ἴουρλοαί --αἲἲ 
ηματίσγε, Ἰιθ οιπιο ἄονα αἱξεο {ο 

ἴἶιο εαἶπίς νο]ίοι ἀντε]ό οὐ Τιγάάα. 
88 Απ ἴἶιοιο νο {οαπά α οϱΥ- 

ἐαΐα πιαν. παπιοά Ὅπουβ, ΗΙο]ι 

Ἰμπὰ Ἱκαρί Ώΐς Ὀοᾷ οἱρΏῦ Υ6α1Α, απᾶ 
πας οἷο]ς οἱ {νο Ρ8157. 

84 Απά Ῥεΐου παὶᾶᾷ υπύο Ἠϊπη, 

Ἐοας, ᾗ6βας ΟἨτ15ὐ πηθκοἩ ἴμοο 

υλοίθ: αἲἱβε, απά 1ηθ]ο 6πΥ Ῥαᾶ, 
Απά Ίο α1οξθ ἠππιθα(α/εἰσ. 

3δ Απᾶ αἱ ια ἆνο]ῦ αὖ 

Ιψάᾶα απά Βαχοῦ 8. Είπα, Ὠπά 
ἑαγποᾷ ἴο δια Γιου. 

86 Νου ἴἶιθιτο ὦαβ αἲ 1ορρᾶ 
ἃ οοταῖη ἀἱεοῖρίο παπιθά Ταρί- 

ἴμα, νολίοι Ὦγ ἱπέοτρτούαδίοη ἵΒ 

οα]]εά Ώοισοαα; 1 ποτιαὮ 88 

{α11 οἳ ροοά ποια απά αἱαις- 
ἀεεάς υ]]ο]ι 5ἷιο αῑά. 

87 Απά 16 οὔπιθ {ο Ῥρᾶ88ς ἵπ 

ἴῆιοβο ἆαγα, {αῦ 81ο τνας αἰοίς, 

απΕΕΙς ΤΕΧ1Τ. 

᾿Ἰουδαίας καὶ «ἴ αλιλαίας καὶ ὅα- 
μαρείας εἶχον εἰρήνην, οἰκοδο- 
μούμεναι καὶ πορευόµεναι τῷ φό- 
βῳ τοῦ Κυρίου, καὶ τῇ παρακλή- 
σει τοῦ Αγίου Πνεύματος ἐπλη- 
θύνοντο. 

.. ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ΙΠέτρον 
διερχόµενον διὰ πάντων, κατελ- 
θεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς 
κατοικοῦντας «4ύδδαν. ἢὃ εὗρε 
δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα :«4ἰνέαν 
ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακεί- 
µενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃ ορ ἦν παρα: 

λελυμένος. ὃὲ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 

Πέτρος, «Αἰνέα, ἰᾶταί σε ᾿Γησοῦς 
ὁ Ἀριστός ἀνάστηθι καὶ στρῶ- 
σον σεαυτῷ. «Καὶ εὐθέως ἀνέστη: 
55 καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοι- 
κοῦντες «4 ύδδαν καὶ τὸν Σαρω- 

νᾶν, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν 
κύριον. 

56 'Ἡν ᾽[όππῃ δέ τις ἦν µαθή- 
Τρια ὀνόματι Ταβιθὰ, ἢ διερμη- 
νευοµένη λέγεται Δορκάς" αὕτη 
ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ 

ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει' 7 ἐγέ- 

νετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 

ΠΕΥΙΞΕὉ ΥΒἨΕΡδΙΟΝ. 

ἆθα, απά (911166, απά Φαπηαχ]8, 

Ροΐηρ εβιβθᾶ; απἀ, να]τηρ ἵπ 

ἴμοθ Ίεας οἱ ο 1Τοτᾶ, απ 1η 

ο οοπβο]αίίοπ οἳ ἴλμο Ἠοίγ 

δρίηέ, ἴππεγ ν6γθ πια] 1ρ]Ιεᾶ. 

ΓΝοΥ 1 Ἱαρροπεᾶ {λμαῦ 

Ῥεΐευ, νμ]]ο ραβείπς {τουσ 

4πποης η]], οβΠπ1θ ἄονγη 88ο {ο 

πο παπί {πας ἀνε]ῦύ αἲ 
Ισάᾶα: απἆ ἴἱαγο Ίο {ουπά ἃ 

οθτα]η ΠΠ, ηθιησᾷ Έμποαας, 

Ὢ'πο Παά Ἱκερί Πῖς Ῥεά "αἰσιῦ 

Υ6αΒ, απᾶ ναβ αἰοιὶς οἳ ἴο 

Ρ8157. Απά Ῥεΐαυ βαϊἀ ἴο Ἠΐπι, 

ἆλμποαβ, ὁοδᾳς, πο Οµ18έ, πεβ]8 

οι. Α:βθ οπά πιακο γοιγ 

Ῥεά. Αιπά ο 81οςθ Ιππιθάἰα{θ6- 

Ιγ. Απά α] Ὢ]ο ἀνοιί αὖ 

Ιγᾶάα, απά ΡαχοΠ, Ῥο]ιο]ά Ἰΐπι, 

απᾶ {ἑαχπθᾶ {ο ἴ]ο Τιογά, 

Ἄουν ἔλαιο ννα5, 1 70/Ρ8, ἃ 

οθεαῖπ ἀἰκοίρ]θ, παπγεᾶ Ταβίύης, 

(ννΏΙο Ὦγ Μπίονρτείαδίοι 18 

οα11εᾶ, Ὦοχοςβ): 0Πῖβ ν/οπΊαη 
γας {α]] οἱ σοοά ΥΥοΙ]Β, απά ος 

αἱπγδ ΧννΏ]οῖι εἷιο ἀῑά. 1ου 1ὲ 5 

68Π1θ Το ρα88 1η {λποβθ ἄαγς ἐμοῦ 

56 

Ἰϊπρίαπᾶ, οἳ Ἐνλπσε, οἳ οΥπιαΠγ, ἆο,, ἆο,, οαρΏέ {ο Ῥο τθ- 
βατᾶεᾶ α8 βοἱαοίδηβ. «Λ. πηζῖοπαὶ ΟἨατοὴ 18 6 {οτοῖρη {9 ἴῑια 
Ἠ]π]9 απά ΤΘΗδΟΠ 48 α παίἰοπαὶ ρεϊθεί, α παὐῖοπα] ρτορ]ιεῦ, οἳ ἃ 

παἰ]οπα] Όνίάο. 8 πποτο {ποοΏρτιαοιΒ {0 5ροπίς οὗ ο πη ]οπη] 

οοπβτοραὐίοπ, 38 119 οοηρίοραΊοπ οἳ διιᾶδα, Βαπιανία, Αεία, 

Έταπσο, Ἡπρ]απά, οἳ ὅλο Ὀηίέος Βύα1ος. 

: 4ο Ἀπᾶ και Ίοτο 5που]ὰ Ῥο τορτοβοπίεᾶ Ὦγ ὕπο πονάς ἴπ 

οὗσ Ιαπρπαρο---ποιυ απιᾶ αἶεο---ατιὰ οβρθοἶδΙ]γ α5 σοπιπιθηοίηρ ἃ 

που βαρ]οοῦ. 

6 Προς τουε ἅγιουε, ποῦ ἡγέασμενους, οἳι, 30 1 89, ἑαπού/αή 
οπες, Ὀπί ἅγιους, δαϊηίθ. 

Τὲ Ώπς ὕδον ᾳποβίοπεᾶ ὮΥ Βοπιο, ΨΠθίμοῦ δια παντων 4005 

τοῖος ἴο τοπων ΟΥ ἴο ἁγιων ιπᾷοτβοοᾷ. Ίο Ρτοίον {ο 

Έοτπιοτ, Ῥδσμηςο ἵη ]ωπ]κος οΗΙΤΟΠΟΥ; ἵπ 8οπιο ἐπαπίγ ος- 

ΟΙΤΓΟΠΟΟΗ ἰπ ἐΠίς Ὀοοίς, {6 τπὶ(οτΏιΙΥ χο[οῦς ο Ρί800. 

Ρ 8ξ ετων» οκτω--οιέ οἳ οἱρ]ξ γοβς---/Υοπν εἰρ]ᾗί γεατς Όε- 

τα, ἀυτίπρ οἱ σέ γοα:. 

Έπι κ«ραββατῳ, Ἡροπ α σοὲ οἱ ΒπιΔΙ1 Ῥοᾶ; Ῥαΐ, {ος βἰοῖς απ 

Ίπῆστω ῬΕΡΟΠΒ, α σομε]ν ἶδ ΠΠΟΙΘ αρρτορίαΐο, 45 Ιπάἰσαίίπρ ἃ 

βἰαΐο οἳ Ἰπβναιί(γ---ᾱ, βοΐτου Ῥοά. ο γνας ρατα]γ{ο, 

1. Ἡ, τοι ίηρ {ο ένο πππηο απᾶ ποῦ ἴο 1ηο Ῥθύβοπ, βμου]ά Ὦο 

τοπάστοἆ το]ήσ]ι, ος ἐἶναί, οἳ αἲἱ ᾳοπάςιΒ. Τ]ο {οΥπΠΙΕΥ 15 ΠΟΤΟ ἵπ 

ἀδθ.. Ἰζαῦητρια---ἀῑβοῖρίθ---απ ἆτεαξ Ίεγομενον. 

}.«{ιερμηνευομενη, ῬΗΓῦ. ΡΙΘ6Β. Ῥαδ6., δεῖίπρ ετρἰαϊπεα, ἴοο 

Ρἱ]οβορλίσα]; Ὀοίπρ επρουπάεά, ἴοο ἀἰάποίίοαι, Ῥοΐηρ ὀπίετ- 

Ρταἰεζ 16 198 ταᾶῖοαὶ πιθαμίηρ ἴγοπι Ἕρμεε--Μονουτγ---πιοβεοῃ- 
ἔου οἱ ἴο ροάς, οἸαδείο. 15 Γππ]γ, οσουστῖηρ οπΙγ Εογεπ 

ἄπιος ἵπ ένο Μ. Ἡ, 6 απίοσ]ν τορτεξοπἰοά Ὦγ ἐπετργεῖ, 

ὑπετργεἰα[ίοπι ἶ. ο. οκρ]απα{ἶοι. 

Κ Ὡν εποιει---]]οἩ βἶιο αλά, ὧο αἴηιο---ἶδ ποὺ «ο αβ(αὈ]ἰα]νθά 

35 {ο αίυε οἳ δεδίοιυ αἶπιδ. Ἐπέ 0115 15 πού ἐἶιο εοἰἰίατγ ειρ[θος 
οἳ {μο γοτῬ. (οοᾶ ποτ] απά 8]Π16 4γο οοιηρτομοπάοᾶ, Χο 

ἴουπι ΟΠ ΑΡΡΙΥ ἴο Ὀοἱ]μ 8ο τνο]]--- ο οπη ένα αἱπ1β, δέ ποῦ 

ᾳοοᾶ ποτε, Ὀαύ ο οἳη ἆο ο) ρποξίσθ Ῥοι], 

1 Ίγενετο δε, ἵΝοιυ {ὲ οαπιε {ο ρα55, ἐπ ίλοδε ἆαγς, ἴ]ιαὶ ἐ]ιέα 
9οπιαπ, ὑείπρ επ{εεὺ]εά, ἀἰεα. ΤΠίδ Ῥήοβουτοῦ {ο αοοηβαίνο 



66 ΛΟΤΘ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΡ. Ο0ἨΠΑΡ. Χ. 

ΚΙΝΕ ᾷΛΜΠΗΘ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

Απᾶ ἀῑεά: Ἱνοπι ΨΠΕΠ ἴΠεγ Παᾶ 
νας]ιος, 16Υ Ἰαἱά Λε ἵπ απ ρ- 
ῥ6ῖ οΏαπηΡο». 

96 Απά {ογακηχασο] ἃφ Γγάάα 
ννης πϊσ] {ο ἆορρα, απά {πο ἆϊς- 
οἴρ]θς Ιαᾶ ]ιεατά ὑμαῦ Ῥοῦοι νγα5 
{ους, ἴμαγ πεηῦ Ἱπ{ο ΠΙπι ἔννο 
11ΘΗ, ἀοθίίης Λι ἴ]ναῦ Ίο νοα]ά 
πού ἀε]αγ {ο οοππο Το Έ]επη. 

89 Τα Ῥοίοι 4γ0ςο, απά Υγοηῦ 

νθι {λσπι. δη Ἰθ νγαβ ο0ΠΊθ, 

{που ῬτουρΏῦ 1111 Ίηΐο 0μθ αρροχ 
οαησθυ: απά αἱ] ἴμο υνἰᾶοννβ 
εἰοοά ὮΥ 1ήπα νοερίηρ, απά βππονν- 
1ης {πο οοαῖ5 υπά ϱαγπιθηῦς νη]ο] 
Ώογσας πιαᾶς, ὦ]ή]ο εἶιο Ίγαβ νυν 10] 

{θ, 
40 Ῥυΐ Ῥεΐζεν ριύ ἴπεπι αἱ] 

{ου{Π, απᾶ Ἰκηθο]οά ἄοινη, απἀ 

Ῥταγεά; απᾶ (αχπίης ᾖῦπι Το ἴλλο 
Ῥοάγ, καἱᾱ, Ταὐ]ένα, αχήςε. Απᾶ 

εἶιο οροπθᾶ 11ος 6765: απᾶ ΊΥΏθς 
εἶιο δανν Γοἴευ, 516 δαῦ 4Ρ. 

41 Απά Νο ρανο Ἠου ἠἱ παπᾶ, 
απᾶ Ιιοά παν αρ; απά νΏσῃ ηθ 
Ἰαά οα]]εἆ ιο εαἰπέ5 απάἆ ννᾶοννς, 

Ίιο ῃγοδεπ{εά Ἠθυ αἱΐνο. 
49 Απά ἵῦ ννας]κηο”η ἑμτουρῃ- 

ουῦ α]] 6ορρα: απά τιαΏΥ Ῥο]ίου- 
οἆ ἵη ο Ποτά. 

45 Απά 16 οὔπηθ ἴο ρᾶ88, μαῦ 
πο ἰαγτίοᾷ ΠΙΑΏΥ ἆῑγς ἵη 1ορρᾶ 
υΙζλ οΠ6 ΦΙΠΙΟΠ ἃ ἴ8ΏΠΘΓ. 

6ΗΛΡ. Χ. 

ΠἨΠΠΕ 45 α. οοταίω 1ησΏ 1η 

Όρραγεα, οα]]αἆ Οοιπδ]ας, α οεη- 

απΌςς ΤΕΧΤ. 

” / 3 Ν 3 - 

ἀσθενήσασαν αὐτην ἀποθανεῖν" 
/ Ν ΔΝ 3, εν 

λούσαντες δὲ αὐτην ἔθηκαν ἐν 
« / Ε Β Δ Δ / 
ὑπερώφ. ὃξ ἐγγὺς δὲ οὔσης «4ὐδ- 

α Τ/ ε ν 5 4 
δης τῇ Ἱοππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκου- 

ιτ ν » ο) 

σαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ; 
3 / / 2/ ΔΝ 5 
ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὖ- 

Ν - Δ Αν 

τὸν, παρακαλοῦντες µη ὀκνῆσαι 
- σσ - 

διελθεῖν ἕως αὐτῶν. ὃὃ ἀναστὰς 
Ν / ” ων) ο 

δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς' ὃν 
/ / 

παραγενόµενον ἀνήγαγον εἰς τὸ 
« . ΔΝ / ». 
ὑπερῴον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ 

Αα . κ 

πᾶσαι αἱ χῆραι Κκλαίουσαι καὶ 
ι / ε / 
ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἵμά- 

ιά .ν ο 

τια ὅσα ἐποίει μετ αὐτῶν οὖσα 
ῃ / 5 Ν Ν 2) 
ἡ «4ορκάς. 3 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω 

΄ « / Ν Δ / 
πάντας ὁ Ἰ{έτρος, θεὶς τα γόνα- 

ι / 

τα προσηύξατο: καὶ ἐπιστρέψας 
Ν Ν ΔΑ - λ 

πρὸς τὺ σώμα, εἶπε, Ίαβιθα, 
/ Ν Δ 

ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιζε τοὺς 
Ε] ΔΝ : ν 9 3 - 

ὀφθαλμους αὑτῆς' καὶ ἰδοῦσα 
Ν / / Δ 

τὸν ᾿ΠΠέτρον, ἀνεκάθισε. "ὶ δοὺς 
λ .ν . / ’ 

δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτὴν" 
/ Δ ΔΝ Δ 

φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς 
/ / Ν - 

χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζώσαν. 
Ν ] / ο 

γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ ὅλης 
α.. ΣΤΥ/ Ν πμ -- 

τῆς Πόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευ- 
3 ν Ν / 48 3 / 

σαν ἐπὶ τὸν κύριον: "' ἐγένετο 
νΧ ς / Ν ο) Ν 

δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν ἐν 
ι] / ’ / - 

Ἱόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεϊ. 

6ΗΑΛΡ. Χ. 

᾽4ΝΗΡ δέτις ἦν ἐν Καισα- 
/ / 

ρείᾳ ὀνόματι ἸΚορνήλιος, ἑκατον- 

ΚΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΒΙΟΝ. 

εδ, Ῥοΐπς πἰοῖς, ἀἱεά. Απᾶ, 

Παγίης ννας]θᾶ Ἰσχ, ἴΠ6Υ Ῥ]8ο- 
εἆ Ἰες ἵπ απ Ἱῃρθ6ί 1ΟΟΠΗ. 
Απᾶ Γγάάα Ῥεῖης ηθαχ {ο ἆορ- 
Ρ8, ὗμο ἀῑδοίρ]ες, Πανίης Πθατά 
ἰμαῦ Ῥεΐαυ ἵναβ {η ὑμαῦ Ῥ]ασθ, 
Βεηΐ πο ππεη {ο Πῖπῃ, οπὐτεαί- 
ἵπα, ὑλαΐ Ἠθ νγου]ά ποῦ ἀε]αγ 
{ο οοπιθ ἴγουρ] 38 {4Υ 48 {ο 
ἔπθπι. που Ῥεΐεν, απ]είηςρ, 
φοπέ νζὮ ἔοσιΣ ποια αν- 

ἵπα 60Π16, ἴπ6Υ 1εᾶ Ἱπίο ἴμθ 

1βρθς τοοπ1: απᾶ αἲ ἴλο 
πγ]άουν εἰοοᾶ ΤΥ Ἠΐπι γδερ- 
πα, απᾶ εἰοπίης νεκῖ απά 
πηαηέ]θ8, ο] σος ΌΏονσαθ 

Ὠπάθ Ὁλί]α αἶο να 
(ποπ. Ῥαΐ Ῥεΐει, ρυϊζὔης 
ἔλοαπι ο]] {οτ{Η, Κποε]οά ἆοιντ 

αηἆ Ρρίαγεά; απά ἠατηΐης το 
Όια Ῥοάγ, εαϊἀ, Ταβίζμα, ατῖςο. 

Απᾶ εἷιθ οροπθᾶᾷ 1Ἠ6Γ 6768. 
Απᾶ νυοπ εἶθ βαπ/ Ῥοΐθτ, 8Ώθ 

ρα πρ, οπᾶ Ἠθ ϱαγο Ί6υ Πίς 

λαπᾶ, απᾶ οπαβεᾷ 1θυ {ο βἶππά 

πρ; απᾶ λανῖπρ οσ]εά Ίο 
αη]ηί5 απά ΥΙάο.νΒ, Ἡθ ῥταβθπί- 

οἆ ου αἱϊνο. Απά 16 ννη8 
Κπουνπ {τουρλουῦ 811 6ορρα, 
απᾶ ΠΙΔΗΥ Ῥε]ίονοά ἵπ ἴμοθ 
Τιοτᾶ. Απᾶ Ἡο ἰαχτ]θά ΠΙΑΠΥ 
ἀ4αγα ἵπ 2ορρᾶ, {1 οπθ ΒΙΠΙΟΠ, 
ἃ ἴ8πηθΕ. 

ΟΠΑΡ. Χ. 

"ου α οργίαίη πιας Ἱπ Ο68- 

8Υ64, οσ]]οᾶ ΟοιπεΠ ΠΒ, α ο8Ώ- 

οοπηβίναοίοπ απᾶ ἀἱβροπεος Ὑ]]ι {ιο πἀά]ῆοπ οἳ και--απά 

λαυίπᾳ τοασ]ιεά Πιετ, ἐεν ρίασεᾶ Ἆεγ πι αἲι 1226’ ΤοΟΡΟ. 
6 ΑΗ πνη]ο]. Τὲ 15 ποί οχαοῦ]Υ  δΏρΙ6ΠΙΕΠΙ. Ὅσα 

19 1η ἐς σοΡΥγ οἱ {πο αρρτονοά ἄγοοὶς νοχό 

α΄ 4., ποῖ---(ην ἵδ οπιιθίοᾷ Ὦσ αδ., Ότι, 11). 1 6 ππ- 

ΏΘΟΘΑΞΗΤΥ, απά τοὐυπάαπ 6; αν οονζαίπ πππη ἵπ Ο6084108, (ονο- 

ματι) ὉΥ παπιο, ΟοΠ6ΙΙ15/ εν σπειφης τηε καλουµενηε «Ἱταλικης, 

αἆ ἱἱίεγαιε, οἱ α ὑαπά ἴἶε εαἰἰεά Ιιαία, οἳ Εῑναί ὑοῖπρ σδ]]οά 

ιο Τέαἰίαπ. Ῥιαί 1Πἱ8, έοο͵, ἶ5 πού οαῦ ρτοςοπέ νουπαου]ατ. Ίο 

κον]ά ποῖς αγ, οἱ ἃ ῥαπά σαϊ]εᾶ ἴ]ιε Παίίαη ναπᾶ. 

Τγο Ίανο α τα]ο αρρ]ἰοαδἱο {ο {ΠΒ σηςθ, οἱ λ4ρΗ ααθλνοτίϐγ, ἵπ α 

γουΥ Ιοανηοᾶ ἐγαοξ, ομ]]θὰ “ Οοπδέκη ὐπή Ἠλοᾶοσαηκοϊά!ς Οἱ οµ- 

εἰς Τασίπέας Ώο Ατεοι]ίς 3; πρροπᾶθά {ο Βοπιο οά[μίοης οἳ 

Ὑπι, Ώοδοτίδοπ)ς «“ ΤΓΙεκαιγυς ἄΤσοα Πήπαπα, ; ρηθεᾶ Οµη- 

ἑαὈτίρίω Α.5. 1076.---Βαο 24, Νοπιεα βαὈδίαπέίναπι 6ου 5ΡΡε]- 

Ἰπάγιπι δἱ σοη]απούατα Ναῦοῦ αάἱοσίίνυτα οφἱβί! αγ ου απη ; 1έα 

έππιον πέ οἱ αἀ]εοίίσιπι ρτεροπαίιτ, Ἀπίους ατήσυ]α8 {ρ8ἱ Ῥτο- 

Άχιις βββοῖί. Ὑϊάο Ώοπιοξίλαπος το Οστομα. 

Οµ]ιονα τοξοῖγο {]ίΒ οπδο 5ο 35 {ο τοπᾶ, ο α Ὀαπά, (λαέ σα]ίεα 

{πε Παίαπ, πλ ο που] πηα]κο {5 οἶαμδα απποθυοββαξ!]γ 

Ῥαγοπ{]ιο(ἰοα], απά τοάιπάαπί. 



ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙ 1Ο, ΟΠΑΕ. Χ. 67 

ΙΙΝά ΙΑΜΗΡΞ) ΥΒΗΦΒΙΟΝ. 

ζυμοα. οἱ ἴλο Ῥαπᾶ οσα]θᾶ πο 

ΤίαΙαἩ δαμᾶ, 

9 4 ἀονοιί ιαπ, 8η 9π96 ΌλΠαῦ 

{οατοῦ] αοά υλζ αἲ] Ἠΐ5 ποιςο, 

φλΏίοἩ. ρανθ ΠΊΠΟΙΙ 4116 ἐο ἴ]α 
ΡοοΡβ]θ, απά ῥγαγεᾷ {ο ἄοά αἷ- 
ΥΑΥΦ. 

ὃ Ἠο εαν; πα γὶοη ον]άεηΐ-ι , 
1, αροπί ἐῑπο πἰη(α πουν οἳ (ο 
ἆπγ, αη 4πΠρε] οἳ ἄοά οοιπῖης 1π 
{ο Ἠϊπι, απά ααγῖηας απίο Επι, 

0ος πθΗ/τ1β. 

4 Απάᾶ ννλο Πο ]οο]καοά οἨ Ἠ1πι, 

Ίιο νας α[αίά, απᾶ εαἰᾶ, ἸλΠαῦ 16 

16, 1.ιονά Ἱ. Απά Ίο βαἷά απίο ΗΊΤΗ, 

ΤΗΣ ΡΥ476ἵ8 απᾶ {ηΐης α1πιβ αγθ 
οοπ1θ Ἱρ {ού ο παοιπογῖα] Ῥείονο 
αοά, 

6 Απά πον βδεΏἆ 1πθῃ {0 ζορ- 
ρα, απά οϱ]] {ΟΥ οπο ΦΙΙΠΟΗ, ΝΟΒΟ 
ΒΙΤΏΦΗΙΟ ἶ9 Ῥεΐθυ : 

ὁ Πο Ιοάσαία νϊζῃ οπς ΘΙΠΙΟΠ 
ἃ {αηησι, Ὢύοβ8θ Ἰοςςθ 18 Ὀγ ἴιθ 
βοη-αίάο: {πο ελο]] {ο]] ἐπεο ναί 
ἴποι οαρλ{εξδῦ ζο ἀο. 

αβΕΕΡΙς ΤΕΧΤ. 

/ 1 / ω / 

Ταρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουµέ- 
Γ] . » Ν ΔΝ 

νης ταλικῆς, εὐσεβης καὶ 
/ Ν Χ ΔΝ 9 

Φοβούμενος τον Θεον συν παντὶ 
. 3, - - 3 

τῷ οἴκῳ αὑτοῦ, ποιῶν τε έλεη- 
μοσύνας πολλὰς τῷ Λλαῷ, καὶ 

δεόµενος τοῦ θεοῦ. διαπαντός: 

ὃ εἶδεν ἐν ὁράματι Φανερῶν ̓ ὡσεὶ 
ὥραν ἐννάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγε- 
λον, τοῦ Θεοῦ εἰσελθόοντα πρὸς 
αὐτὸν, καὶ εἰπόντα αὐτῷ, ορ: 

νήλιε. 4Ο δὲ ἀτενίσας αὐτῷ 
καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπε, Ίϊ 

ἐστι, κύριε; εἶπε δὲ αὐτῷ, «4ἱ 

προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύ- 
/ / 

ναι σου ἀνέβησαν εἰς µνηµόσυ- 
/ - - 5 ο 

νον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ὃ καὶ νῦν 
/ . ᾿ / / Ν 

πέµψον εἰς ᾿Ιόππην ἄνδρας, καὶ 
/ / Ἀ » ο) 

µετάπεμψαι «Σίμονα ὃς ἐπικαλεῖ- 
/ ο 

ται Πέτρο Ὦ οὗτος ξενίζεται ; ὃς 
παρᾶ τινι Σίμονι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν 

{ Δ / Φ 

οἰκία παρὰ θάλασσαν. οὗτος 
/ . . 

λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. 

ἨΠΡΥΙΡΕΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

{αι]οι οἱ {πο Ραπᾶ, οα]]οᾶ ἐῑιο 

1ία]ίαα ῬΒαπά, α «ἀσνοιῦ ΤΗ, 

απά οηθ Ἠ]ο {θατοαά οᾶ, 

υηθα ο]] Ὠὶς {απ11γ, νο σαγα 
ΠπΟἩ σ91η18 {ο ἴιο ρδορ]ε, αηᾶ 

αρταγεᾶ ο ἄοά οοπἠπια]]γ; 
μο ἀῑκήποῦ]ν καν 1 ἃ υνἰδίοη, 

αροιῦ {πο πἰπίῃ Που. οἳ ἐμε 

48γ, απ αηΏςθ1 οἱ 6οἆ οοπιῖηρ 1π 
5ο Πα, απά καγΊτσ το Πΐπα, Οοὐ- 
ηθ]ίας! Απά πμεη Το Ἱοοιοά 
οἩ Ἠίπα Ί1ο νναβ α[αἰζ, απ φαϊάς 

]μαί ἶ5 1, Τιονἆἲ Απ ο δαἱά 

ο μη, γοιί ρίαγοι5 απά γοιν 

1116 819 60ΠΊ6 Πρ {ΟΥ ἃ Ἠ1θ- 

πιογία] ο/γοι Ροίογθ ἄοαᾶ. Απά 

πο’ "Βεπά ΠΊΘῃ {ο ὀορῤα, πηά 

οα]1 {ος οἱ ΦΙΠΙΟΠ, ΥΠΟΞο 811 - 

παΊηθ ἶ8 Ῥοΐου. Πο "]οᾶσος νξι 

οἩΏθ ΜΙΠΙΟΠ, ἃ ἰ8ηπο6υ, οξο 

ποπςο 1 ΌΥ ὑμπο "66μ-ΒΠοίο. Ἡσο 
Ψ]] {εἰ Υοι υΠαΐ γοι οισ]ιό 

μα. 

5 Ευσεβης, ἃ Ρίου πιαπ, ΒοοίἩ., ΤΠοππρ. Εε]ρίους, Βλιοῖπις, 

οί, Ὠουουί, Ῥεηπ, Τψπάα!ο, Οπαππιος, ἄθπενα, ἡγα]κος 

1ἐβλίεοι, Μώτᾶ, Ῥεγοίσᾶ, ος ἄευοιέ, ἵ8 πποτο θχρτρβεῖνο. Τὲ 
ἱ6, ἵπ 15 ἴσας ο0οαΓΓΟΠΟΟΒ, 60Π1, Υ6ῦ., 9306 ϱοάἱψ, απᾶ ἴητθο 

ὤπῃος «συοιέ. ι 

Ρ Ποιων τε ελεηµοσυνας πολλας, αἶπι 4197ΑΥ8, ο0ΠΙ. Υο5. 00- 
ου {ουγίοθη [πιςς, γοῦ ἀοΐπα πι ἶς πού ἵη ος οιΓΓΘΠΟΥ, 

Νλ]]ο οτυύπρ' αἶπιβ 15 ρορυ]ατ, 

3 «εομενος του Θεου, Ὀθδορολίπρ οᾶ, αθἰείηρ οἳ (ο, απᾶ 
Ὑπ9 ρτηγίης νο ο. Ῥταγίπα 6γευπιοτο, Πίο, Ῥταγᾶ οᾶ, 

Ἐγπᾶ, Οἵαπ., σα, «ΑΙΑΥ5 Ρυαγίηρ, Ἠ]οίπιδ. Ῥταγεᾶ {ο 

αοά, 1Ψ68., Βοοίμ., Ῥεπη, Έλοππρ., αν. Ἰαἷκοξ, 

Σ ἓν ὅραματι. 1οτα]]γ ἐπ οἰείοη ; Ὀαῖξ 4]! γονεῖοης Ώαγο α 

υἱείοη, απᾶ λα φ(Ἡ Ῥτορτίδύγ, ἔοο; ἱπαβππιο] 36 α, ρατί]ου]ας 

τ]βίοα 18 γο[ογγθᾷ {ο---Ὀθβϊάθς, {η υἱθίοη 3, ἵς βοπετίο απᾶ αὐ- 

Βο]αΐο, Ἰνμλο] 1 0Πἱδ σ.5ο οοσ]ά πού Ῥο ἔτιο, Οουπο]ίις ! 

Ῥοεαίΐζυε σἱπιρίη, ταῖλου ἔἶναν Ιπίθγγορπήνο. 

 Ὁ δε ατενισαε, Ἀπᾶ οίεαζ/αςίζγ Ιοο]ΐπρ; οἩ, σἩοη Ίο Ἰαᾶ 

/αδίεπεά Ἱῖ ες προ Ἠϊπι, Βαο] 18 115 ΟΙΓΓΟΠΟΥ ἵη (1θ 

Ν. Ἔ. Ὑμοι Ίο ]οοίκοᾶ, οἨ θαΓΠΒΙΙΥ βαποᾶ αροπ Ἠίπι, Ἡθ 

Όδσμπιο ἑογε]βοᾶ, οἳ ἵνας α[ηρ]έοά, 

! Αξ ελεηµοσυναε, πἶπης, ΟΥ αἶπις ἀθοᾶμ, ἵπ αἲ] νογβίοπ8, οχοορέ 

Τποπιρβοπ)ϐ, {1 ανλλοἳι ϐ' αοἰς ο) δεπευοίεποε 18 αβοᾶ; Όπῦ λι]ς 
ἴ6 {οο ϱοποτα1, 

α΄ Μεταπεμψαε, δεπά, οἳ οα]ῖ ο, οοἵη. Υου.; ἴλο {οτπιος 18 

ρτε[εγαῦ]ο. πι αἰ] γευβῖοης {1 {5 τερτεδεπίο Ὁγ οπο ος ο{λοΓ. 

7 Οὗτος ξενιξεταε, ἰπᾶ. Ῥ8δ6., ἓς δεῖης επἰετίαϊπεα , πλ 18, 

ἴοᾶισευ τυϊ[]ι, οὗτος λαλησει σοι τι σε δει ποιειν, οπη Μἐοἆ Ὁγ 8., 

Βοβ., Ώον, Ῥρ 16 15, Ἀουγδγου, ἔο οπά οἳ ἔλο πηβείοη, {ο ρΗγ- 

Ρο5ο οἳ {ιο σ811. 

Οὗτος, ἰλῖό ΊΕΊΒΟΝ, 8 ποτ ἀθβπίίο απά οεπιρ]αβίο {λατ 

Ίι6, θλουρ] {ποιοπέ]γ 5ο τοπάοιοᾶ. Τπ απιρηαίίο οαςες, ἠίθ, 
οἳ (5 ΡούεοἩ, ἶ5 τηοβύ ο]ἱσὶδ]ο. 

Το αμα] {6 ἐποο π]λαῦ οι οἀρ]ίοδε {ο ἆο Ἰ- οὗτος 

Λαλησει σοε-τι σε δει ποιειν---ἵ8 τοραᾶϊαιεά Ίγοπι ἰμο ἐοχί Ὁγ 

α»., 8ο], Ίαι., ὂς 

Ἡ. Παρα Ψαλασσαν, Ποτα]]γ, παν α Β0. 
1]Η8 4ΡΡΟΔΙΒ Α γουΥ ναριο ἀτοοίίοη, οδρεοἰμ]γ 1ξ τυά ἐποετὶ, 

αξ α Ῥτεία, οἱ Ἱπάσ[πίέο απσίο, π ἐΠἱ6 σαδο {λίς ινοπὶά 

βοοπι ὑπαμγοροδ. ἨΝ6ΗΤ 868, ποα Ιπίκο, ποῦς Ίοπιο, Ώσοαγ {ουπ, 
Άτο ο. Γη ζ]ίας ΓοΓπΙΙ]ΗΒ: πού Πποαῦ α 801, ΠΘΑΝ α ΊαΚο, ηθας α 

Ἀοπις, ΠΟ α ἔοινη. ΠΗγρονογίξίοίσπα δίλπάς τορτονος Ίπ Ε1ἱΒ, α8 

ἵπ 8οπηο οἶλου 6π868, ἵπ ἴἶιο ἱπδοσίῖον οὗ οι ἱπάοβηίίο αγί]ο]ο 
Ψ]ογο ἴλο ποιη {5 απατίητους ἵπ ἄγοσῖς, Τ]ιοςο ατο Όομσοπς 
ποί {ο Όο ἀἰδιορατᾶςᾶ. 

Ῥιν αραΐη, “"πεαγ εεα} 8 ἰάϊοπιαίίο οἱ έλα δεα-ελογε” ος 
6 δοα-θίάςι) Του λίοῖ τνο βοπιο(ἶππος Ἠπν6 παρα τη» ὁαλασσαν, 

πεατ (ιο δέα, ελαῦ 18, οἳ 01586, ἃ βροοῖα] 863 ἐπ ουΕΥΗ σᾷδο. 



ΑΟΤΡ ΟΣΡ ΤΠΕ ΑΡΟΡΤΙΗΡ. ΟΒΑΡ. Χ. 

ΚΊΝά ΙΛΜΗΡ) ΥΕΙΡΙΟΝ. 

7 Απά νπεν {πο απσα] νν]ίο]ι 
Βραίκο υπίο Οο1Πε6]Π8 Ίψας ἆθ- 
ρατζοᾶ, Ἰιο οαἱ]εά νο οἳ Ίῖς 

Λοιξςθ]ο]ά 5οιναηζᾳ, απά ἃ ἀσγοιαέ 

ο]άΐον ο επι ἔἶλας νναϊοἆ οἩἨ 
ΒΙ1 οοπ πα σ]]σ 5 

8 Απά πυλθη Ίο Ιαᾶ ἀθο]αγθᾶ 
3Η] εἶοο ἴπίασς τιηίο {Ποπη, Ἶε 
βοῦ {παπι ἴο 2 ορρα. 

ϱ Οᾳ ἰλπο ΠΙΟΙΥΟΝΥ 5 ’]6γ 
πνοηῦ οἨ ὑ]οῖν 1917Π6Υ, απ] ἆγονν 
πὶση απΐο πα οἱἵγ, Ρείον ννοηί 
ἩῬ 3ΡΟΝ {ο Ἰιοιςο-ἴορ ἴο ΡΙΑΥ, 
«ρουμ ἴπο εἰχίῃ ΠοιΠ: 

10 Απά Ἱο Ῥ6οππιο Υ6υΥ Ἡῃ- 
61Υ, απά πνου]ᾶ πανε οαίεν: Ῥιαό 
ΨγμΙ]ο {16Υ πιπάθ 1οςάγ, ηο {6]] 
1Πίο ἃ 1γ4Ἠο9, 

11 Απά 8αἵν Ἠθάνθη ορεηθᾷ, 
απά α οδουζαῖπ ναβδεἰ ἀοδοεπαάῖπς 
απίο Είπα, ὃς 16 ηδά Ῥοες ἃ ρεουῦ 
αΊιοοῦ Ἰκη]ό αὖ ἴ]ιο {οιΥ 60ἱΠ6ΙΒ, 
ἀπᾶ ]οῦ ἄοννη {ο 6 οαέ] : 

19 ἸΝμενοῖα ποιο αἰὶ πωαηπου 
οἱ {οαν-(οοίοᾶ Ὀεαςίς οἱ ἴλο οατ{1ι, 

απΏτκ ΤΕχΤ. 

Ἱ "ως δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ 
λαλῶν τῷ Ἰορνηλίῳ, φωνήῄήσας 
δύο τῶν οἰκετῶν αὑτοῦ, καὶ στρα- 
τιώτην εὐσεβῇ τῶν προσκαρτε- 
ρούντων. αὐτῷ, δ καὶ ἐξηγησά- 
µενος αὐτοῖς ἅπαντα, ἀπέστειλεν 
αὐτοὺς εἰς τὴν ᾿Ιόππην. Ὁ Τῇ 
δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκεί- 
νων καὶ τῇ πὀλει ἐγγιζόντων, 
ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα 
προσεύξασθαι, περὶ ὥραν ἕκτην. 
1 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος, καὶ 
ἦθελε γεύσασθαι' παρασκευα- 
ζόντων δὲ ἐκείνων, ἐπέπεσεν ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἔκστασις, |" καὶ θεωρεῖ τὸν 
οὐρανὸν ἀνεφγμένον, καὶ κατα- 
Βαΐνον ἐπ αὐτὸν σκεῦός τι ὡς 
ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρ- 
χαῖς δεδεµένον, καὶ καθιέµενον 
ἐπὶ τῆς γῆς ἵ ἐν ᾧ ὑπῆρχε 
πάντα τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ 

ΠΕΥΙΡΕὉΌ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

{ο ἆο. Απά ππεη ἐπθ αηρε] ἴἸ 
ΨΥΠΟο βΡρο]κο {ο Οοιγποε]ῖὰβ Ίναβ8 
δδπο, ηθ σα]]εά ὕννο οἳ 6 ἂο- 
Πηθβ{1ο8, απά α ἀθνοιί φο]άΐθι 
οῇ έλοβαο ννΠο υναϊζθὰ οἨ Ηΐπῃ 5 

απᾶᾷ Παγίπςσ "(1]]γ γε]αίοά αἲΙ 8 
θβθ ἐήπρβ {ο ἔΊλειπ, Ἱο 5οπῦ 

ἴ]απι ἴο ἆορρα. ΑΡαΐη, οπ μα 9 
ηοχῦ ἆαγ, πη]]6 {116γ ννουο οἩ 
ὑλείχ 1ουγποΥ, απά ἆπεν; πόδας 
Όνο οί, Ῥεΐου υγοπί 1 :οπ {ης 
Ποςβθ-ίορ {ο Ρα, αἱ προυέ ἔο 
εἰχίμ ουν. Απά ρεοοπιίπς νεΥΥ 
παπβίγ, θ νἀθεῖγθᾶ ὕο εοῦ. Νουν 
ν/]]6 ἴΠεγ γ/εΤθ ρΥερασίΠΡ, θ 
{611 1150 α 9/γαπ08, θπά «βαΝ/ ἐ]θ 

ἩθαναοἩπ οΡ6Η, απά α ἀρθγίαίη 

νθββο! ἀεδοεπάϊῖηρ {ο Ἰήπι ]ΐ]κο 
ἃ ᾳτοαῦ νυμ]ίθ φμθεύ, Ὀουτπά {ο- 
Εεί]μεν αἲ {ου οοΥΗΘΙΒ, απ ]εί 

ἆονη {ο ἐλο οπές Ἱπ υλὶο]ι 15 

πθις αἱ] Ιήπάς οἱ {ουχ-{οοῦεά 
απἰπια]ς, απ νυν] «οεαξίς, απᾶ 

«ρσει αμκος, 35 θαπ, πο 48 α παπά οἩ {ο βοη-δΠοτο, 

Βαπιο Ίανν ἑμαῦ Ἱγου]ά {αβΙ(γ α 5οα-θ]ονο πγοι]ά Ἱετο ]ηβΗ[γ α 

αα, νΠ]σ]ι οὗ σου5ο ιγου]ά πού ο Ιππυπηοτα)]ο ! 

α Εξηγησαµενος, {1 το]αίᾶ, Ἰἰοτα]]ψ, ετεραἰἰσαϊ ἆθ- 

τε]οροά. 

Τῆο 

5 Θεωρει. 

πἰ{{οπ/{1ΟἨ. 

Ἠ18 οιηνατᾶ 8οηΏςοΒ Ἱν6Γο ΠΟ οποπαΌσαπςο {ο πι. ΒἩο ρασεᾶ, 

35 η δρἰτῖς ἀῑβεπιροαϊθᾶ, προπ ἔλο βοθπο Ὀο[οτο Πήπι, 

Ἠο, Πἱθγα]!γ, ἰλεοτῖσές, οοπβὶᾶοτα πὶ τὰ οπιρΏα{ίο 
1ὲ 8 α βοτὺ ο ἠέκίογίσ Ῥτεδεηί, απά πιὶσηί Ὦθ 

 4ε, αδαῖϊτη, οἨ 1] ποχί αγ. «4ε ἵ8 Ίοτο οοπέζπιαξίυε, τνο]ὶ 

τορτονοπίοά ὉΥ, απἀ, βοποτα]ψ, Ὀαἱ Ίν]λοη τεἑσγαίίοη ἰ8 ἱπαρ]ϊθά, 

αραῖΐπ, νΏ 16, 16 π]οχο {π ους ἰάἱοπη, 

:ΕΛ{ονα]]γ ὃ οπίο , Ὀπί πο η ουν οἁαοσίοά οαττοΏογ. 19 5 

ποῦ Τουπᾶ 1π Ὑγερρίου, Όαξ 16 ἵη ἸΓογοσκίου, Ίγεπὶ 4 1ο 

18 οο Ρ]οοπαδέίο, Ίο Ρύοίος αδοεπἀεἄ, αβοεηᾶθᾶ {1ο Ἡοιιβο- 

ἰορ. Βδορίααρἰπί πραρο ἵς ἵπ Ἀγος οἱ ο ἴἔουπι, θω]άΐπρ. 
Σιαί γου/ς ννουο πιοτο ἵπ Ἠδο ἴποη (απ ποῖν. Τ19 ἔθγπι Του 
που]ά ὓὸ αρροβῖΐο, ΙΓ πιοτο 1η Οἱ15 ΟΙΓΓΟΠΟΥ. (ατγαὶ ποι]ὰ οο 

15 Βοοίομ. τερνοεηία{ἶγο---ᾖοιδέ-ίορ Ίθμγο (ο φίαοο λεγα, 
ψν αθ, 45 ἔλο ογ]ρίπα] ρτοβοηίς 16, 

5 Το τυας ἀεσίτίπᾳ ἶ5 ἴοο Ιπάεβπ]ΐο, ίοο οοπήπαη{ᾖνθ, «Αὲ ἔ]ιο 
επά οἳ Πΐ5 Ῥγαγον σαέμους (απ ἀπτίαρ 16 Ἡο ἀρβίτοα {ο εαῇ, 

«6 Ἡ] φαἱ6 οἰέ]λοτ τοπάἰμοπ. ἨΓΙὔ1 38, απά 15 ποξ πθοοβδατΙ]γ 

σοπ{ζπια[ίυε, ΝΠΥ Ίποτθ {λα και Βοίλ ΤΘ ΒοπιθίΊπιος ο. ΊΠο 

ποχύ γοιφο Ἰπά]οαίοβ απ ονοπί οἱ Ἠαηρος---ο «εδίγεώ {ο θαξ, 

Ίπο 60Π5ο οἳ Ἠπηρος τοπ] απγα]κοπς {ο ΒθηδοΠση, απἀ, 

ΑΡΡοΒΙίοἱΥ {ο ιο οοσαδίοη, Ἡο {611 Ἱπίο α ἐγαπορ, ἵπ ἨαΓΠΙΟΠΥ 
ση] ἐ]ο Ίκορπ ἀοππαπᾶς ο{ αρροί]ίο. 

5 Έκστασις, ΑΠ. θ0δἱᾷδή, ΗὔθΡΑΊΥ, εἰαπάΐηᾳ οι ο) Ἰιέρσε]γ. 

τοπᾶρτοᾶ, Ἡθ [εἰ ουπαϊἰώετεᾶ, οἳ οοπἰεπιρίαἰεά ἴλο οκ δ{ οι, 
ἴπο Βοοπο. ἈῬαί ἴλο αοἰίοη, Ῥεϊηρ οοπἰπμαίίυνε 15 Ῥτορθί]Υ 

Ῥτοβοπέ {ο Πΐ5 Ἱπεροσίίοπ, Όιί 1{ 16 {οἱ ἵπ ένο {πυρεγ/εοί ἴρηρο, 

απά, ἰλογοίογο, δαιυ 6 αἀπηςείρῖθ. Οὔονην, σ]ιεεὶ οἳ εἶοί] 

οσσυντίηρ οπΊγ Μυίοε ἵπ Ν. Ἐ. απᾶ τορτοεοπίοά Ὦγ ο]εεί, ἵτο 

Ῥτοίοτ 16 {ο οἷοί]ν. Β]θοίΒ ατο ο{ίθι ]οϊπεά αὖ ἴλιο {Ου 6ΟΓΠΟΓΒ. 

Τη8 Τς πιοτο ἀθβηίίθ; απᾶ Ιατροί {μαη οὔονιον, ἸνἨ]οἷι πιΑΥ Ὦο 

ΑΗΥ δογί οἱ ποπ ο]οίὴ, αξ αδοᾶ οἱδοι ποτε; ΒΥ9 έἴππος τείευτίπς 

{ο ἴἶνο οπγο]ορος5 οὔ {1ο Βαγίοι΄8 ο0:Ρρ86. 1π Ἡοπιορς 0Ο. 7. 

107, οὔονη Ιπάίσπίες πε τω]λλία πε οὗ ΑΠΥ Αἰπθ, ο]ιεεί ΟΥ 

ραῖζ. . 

ἆ Σκενος τι ὧρ οἵ)ονην µεγαΛ]η» τεσσαρσι», οπηϊῦ. Υ πι Τε 

5 Καιτα Όηρια ἵ8 οπΜέθά Ὦγ Ὦη., Τά, α6 ασροτᾶἶηρ {ο 0. 
{6 ἳ6 α Ῥτοῦαδ]ο οπαἱβείοπ, απά πηὶᾳ ές ὃς Ίπ {ο (οσα, 

ὝἼπηοχα, ὑλίτά Εἰπρ. ἵπαρ. οἳ ὑπαρχω, ἵο Ῥορίπ, {ο Βίητί, {ο 

ατίο οἵ βριίπᾳ πρ. Ἠοσπι, 04. 234-256. Ατομ. 0πο. 1008. 

Ῥεπῃ, 408. 29, 19 π]ιοὶθ εσθπο τορτθδοπΏί5 ο πθῖη οεη[ίοῦ, 
βρτ]ηρίπρ Ἱπίο 11{9, 

Τε 15 τεπιατ]καδἱθ ἐλαέ ΤΓ1οἙἱί, Ἐγπάα]ο, ΟΓΛΩΤΊΘΥ, ἄθπενα, απᾶ 

Ἐμοῖπιβ, α5 ντο] α8 ἐς οοπππηοςα νογείοη, οπο]ῦ {116 ατγἰ/οἷο {ους 

επιορ οσσαιτίπᾳ {π {ΜΒ Υοιβθ. Βο ο ᾖήατάροϊς, Ὑγαῖς., 68. 



φ 
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αεΙνα ΤΑΜΗΘ) ΥΕΠΕΘΙΟΝ. 

απᾶ «π]ά Ῥομοία, απᾶ οχθερίηρ 
ἐμίπβα, απᾶ {ογν]δ οἳ 1ο ηἲν, 

18 Απά ἔλειθ 68Π1Θ α νοίοθ {ο 
Ἰπι, Εῑσθ, Ῥοΐες; ΚΙ, απηᾶ ϱαῦ. 

14 Ῥαΐ Ῥεῖοι βαῖᾶ, Νούῦ κο, 
Ποτά: {οτι 1 Ἰαγο ΏΘΥΘΓ θ4ἴθῃ. 
ΒΗΥ ἐδης {λλαῦ 16 οοπΊπιοπ οἵ αἩΠ- 
οἶοαῃ. 

16 Λπᾶ {μθ γοῖοθ 6ραίο απΐο 
Πίπι αραῖπ ἴΏο δοοοΏά πως, πας 
ἄοά Παί οἸουηβαά, ἐλαέ οα]1 πού 
ἔᾖοι 6ΟΠΙΠΠΟΠ. 

16 Τἱ6 ννας ἆοπο {μτῖοθ: απά 
ἔλο γεεκα] να» τοοεϊγοά πρ αραΐη 
πο Πθβνοη. 

17 Νου ολ] Ῥεΐος ἀοιρέοᾶ 
ἵπ ΠΙΠΙΒΕΙ{ σπα 0μ15 γ]εῖοὮ ΥΥΠΊο 
6 Παά β6θπ βἰοι]ά πιθαπ, Ῥομο]ά, 
πο πιοα ΠίοἩ ν6τθ βοπὗ βοπι 

σπΕςσκ ΤΕΚΝΤ. 

τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 19 καὶ ἐγέ- 
νετο φωνὴ πρὸς αὐτὸν, ̓ Αναστὰς, 
Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. Ὁ Ὁ 
δὲ ΙΠέτρος εἶπε, 1Η: δαμῶς, κύριε" 
ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν 
ῆ ἀκάθαρτον» 15 Καὶ φωνὴ πά- 
λιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτὸν, 34 ὁ 
Θεὺς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. 

16 Γοῦτο δὲ ἐγένετο. ἐπὶ τρίο καὶ 
πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς 
τὸν οὐρανόν. 

1 Ως δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ ὁ 
Πέ έτρος, τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδε, 
καὶ ἰδοὺ, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμέ- 

ΕΕΥΙΞΕΙΡ ΥΕΗΒΙΟΝ, 

τερίί]εε οἳ {πο οατίῃ, απᾶ 
Ῥιτᾶς οἱ ἴλο αγ. Απᾶ ποτε 

ο.πιθ 3, γοῖοθ {ο Επι, :(Ἠ]βο, 

Ῥεΐευ; ΚΙΙ απἆ οαῦ. Ῥαΐ Ῥοΐογ 

βαίζ, Νοέ βο, Τιοτά; {οΥ 1 Ίνα 

Ώθυθς δαὔεη ἔ4ηγ ἐπίης οοπ- 
ΠΙΟΠ ΟΣ Ἰποἱθβῃ. Απάᾶ ἴ]μο 

Ἠγοῖορ βαὶὰ {ο Ἠϊπι αβαίη, ἃ 
βθοοηᾶ πιο; Παῦ αοά Ίαβ 

οἰθαπεσεά, λαῦ οαἱ] ποῦ γου, 
ϱΟΙΠΠΙΟΗ.. Τμ να |ἀἆοπε 

{ητῖοθ, απᾶά {ἴ]πο γοββαὶ παβ 

ἴα]κο αρ ορα1π 1Πζο ἴΠθ Ἠθανθη. 
Νου α8 Ῥεΐθι 88 ὑροπᾶει- 

ἴηρ ἵπ Πἱπβε]{, νπαῦ ἐ1θ ν]θῖοι 
υγπ]οὮ ο Ἰαά 86ο οο]άπιθατ; 

Ρε]ιο]ᾷ ἐς πἹσή ἵΥΠο ΥΥ6ΓΘ «βεη 

19 

14 

17 

απά Ῥοοίλ, Ῥθππ ἐιυΐσε οπαἴβ 16. ΊΤΠοπιρβοῦ ρἶτοβ 15 {Ίγεο 

ὕπιος, οπή τρ Ι6 οπἶψ οποο. 1Τὲ αλοπὶά ἵπτο θεα οἰέμες 
π1γΥΒ οτηϊἑζεᾶ οἳ 445 βἰτοι, 60 {45 45 ΑΠΥ τοἱογατύ ΓΘΠδΟΠ 

αΡῥοσυ». 

{Γ Ανασταε, ανιοτηµε ἵ8 α {ατοτ]έο πν] Ἰωικο. ἘἩο οπιρ]οΥβ 

1ὲ Τ9 πιο ἵπ Πΐς υτίπρΒ, ση] αἲ] οἶσες συν] έους {νὰ {πο Ν. 1, 

οπιρ]οΥ ἰὁ οπ]σ ὑπίτίσ πιο, Τό 18 1άἱοπιαβίσα]]γ, σε Πάπα, οἱ 

πο ο[οοῦ οἳ απ ἱπιροταί νο, ποια οουρὶθᾶ υγἰ]ι αη ἱπιροταίίνοι 

38, Ἠαγίηρ ατίσεη, Ῥθίου, δἶα}, απᾶ εαἰ. Ῥοῖου, τἶδο: Β]ΑΥ; παπά 

οδί, 1Τὲ 18 βο ἰταηβ]α{οᾷ, απίδθ, ος τἱδο, ὉΥ αἲἰ ἐ1ο {αηβΙΑ{ΟΓΒ 

[τοπ Πο{ {ο Έποπηρδοπ απά Ῥοοί]τογά. 

Γινοµαε 18 οἳ ρτοαῦ ἱαζιᾶρ ἵπ ΒΕΠΕΘ παπά ο)ΓοπΠΟΥ---ὧοι 

πιαζό, ὅσα, Γζβ1ῇ, οὐπιθ, ο0πια 9 ᾖά55, λαβρετι, δέέΊΑ, αγέδε, ὃο- 

σοπιε, εΓαἰῖ, Ῥεγ/ουπε, τὔασ, είπα αδδοπιδ]εώ, εοπ[ῖπωθ, Πιαττ!, 

ὧο,ὤο, 19 ἐπ](θς 1ΐ6 πιραπίης {οπι 195 οοπίεσέ, οἳ οοπίποῦ πλίὰ 

οέ]οχ ποτᾶς. Τό βοσπις {ο Ῥὸ9 α Υ6ἵΥ παποταὶ τερτέεεπἰαίΐυε οἳ 

1ἱ5 αβεοοϊπίος, οβρεοἰα11γ 1η 18. Ἡ, οαυΓοπογ. «Ιίς δφεεῖαἰ πιεαη- 
πρ ἱδ ἵπ 3 αρεείαί οοπἰεπἰ. 196 ἰαίιᾶε 5 εαιηὶ {ο ους 
πυχίΠατγ ὅ6, ὑποαρ] πού ἰέ6 Ῥτορος τερτοβοπία(ἰνο. ἴπ ἐμίβ 

Ρβςραρο {6 βθεπιβ πποτθ οοπἰοσθιαὶ {ο πάεγβίατιά εγενοτο ἴλναη 
εὔτε, Ὀθολαβο {1ο τοίοο Ἰμά πο Ὀθίοτο απἰᾶ, ὁ π]ιπέ οά 

εἸοππφοά,”. Ῥαῦ Ψ μεΐσθ, ΒἶαΥ, απᾶ θα” Τέ πο Β87Β, συ απ 

κοινου--« ο ποῦ οι ποοοιηῦ ἱπρατο)) Ἑ]οοπιβο]ά; “ας 
οοπιοη/) Ἐοῦ. ΄ Ἠθεγο],: µη κοινον μή ακαθαρτον Ίωγε, 1υ 

38Ο πΙθΩἨΒ Το ῥοϊζαΐε, Φτο/ απ, οἳ ἀθβοοταίο, πη{1 απ αοουβα(ἶνθ, 

πᾳ ἴπ Αοβ 9 τι 28. 

5 Παν, φιουΐς, απγ ἠήπρ π]αίθγου, πιραχο ος απο]θδη. 

δ Και φώνη παλεν, 18ΘΤΑΙΙΥ α νοῖσθ, 38 Ὦο[οτθ, γοἱ, τη]έ] ἐμθ 

Φχορρίίοπ οἳ ἐθ Ἠλοίπις, Γαἰκοβο]ά, ΤΠποπΙΡΒΟΗ, απά Ματάοοῖς, 
απ] Ἐπρ]ίδη γονδίοπα πιαῖςο ἲέ ἀθθπίίο οτ {1ο αβευτηρέῖοι ἐλαί 

16 πναδ ιο βαταο γοῖοθ Ὀοίοτο Ἠθατά. ΤΠΙβ 16 ος 1άἱοπη ἵπ Βαο] 
04868. 

{ Τουτο δε εγενετο επε τρις, που ἐλῖς Παρρεπεᾶ νέος! ο 

πα5 ἆοπο ἐμτίος, ἵπ ους 1άΐοπῃ, οκαοί {ο {Ἡο {οχί.---Έπι τρις, 

ἐσ οἳ ἡπὶο 1πσθ, οκποι]Υ τοριοβοπἰοᾖ. «Αοοοτάϊηρ ἴο οἱΏατΒ, 

Ηφορμτοάιοσά Έλτου (ἶπιοβὸ Ῥιεῦ Ονὶς 18 πο ἐπ (ποῖ, [ον υἱβ 
που]ά Ὦο ορ υπὶ {ο {οι οἀἱδίοπς οἱ 18, ο Πνεί τορτοάποῦίοπ 

Ῥοΐπα ἐμο 5οσσπά σοργ. 

Ἔνθυε 18, ὉΥ Τη. Ἡ. κα υπ Εἑαἰοά {ου σαλεν, Ἱπππιθά]αίο]γ, {ος 

αρα, 8ο ΛΗι: εις τον ουρανο», ἴπίο ἴλιο Ἱέπτοῃ. 
ορ δε,---οοπιποποίης ν΄ Ἠειν ρασαστορ]---Ι{οτα[Ιγ, ποιυ ἄδι 

ἑαπίατποιπέ {ο το]έία Ὀθοδιβδο {έν ΊάΒ ο οοπίπιοις οχοτοίΒυ, 

πού α ἐγαπεῖοπί ποὺ οἳ Πἱ8 παλ], 

}.4ιαπορεω, Ὅνίου χοπᾶετεά φετρἰετεᾶ, απιά {Ἴτορ Έππος ἵπ 
Μμί8 Ῥοοῖς, ἆσιδέ απᾶ ἁἀοιδίεᾶ, οοτη. γος. πλο 16 ἰὲ5 γγ]οῖο 
οπττοπογ Ίπ ἐΠίβ Ῥοοίς Ῥουδί, απάἆ ἁοαδίίτης Ίπαρ]γ ἀο]ροτα- 

Ώ10Η.. «Φιαπορεω ἵ5 τοργθβοπῖοά Ὦγ Ἱερείέο, απιίρο, 5οᾶ εἰσπί- 

Βοαῦ ἠπίέττορατε 86 Ἱπαιιῖτοτθ ουτα ἀπδίέαπίίοπο αἴηαο αἁτπί- 

1αβοπθ. 1ιοτίπ {π Λος: 19. Οπίέσα Βαστα. Ῥοχ θα Τασς 

πἰζοπίζηπι παπόλπα αἁπήταίοπο βἱρηϊβοα{ϐ. Αοΐβ 2:19 56124: 

10:17. ἄτοῦβαε Ίη Ἴσσο, Οπίέ6, Θαοια. ο ἐλθτοίοτο Ῥτοίος 

Φοπάετίπρ, Ὀεσπμβο ο 168 ραπογίο βοηΏςθ, 48 ουτοτίηρᾳ Ειο π]ο]α 
Άτθα, οξ Ἰωακο᾿ς βἰπέρπιεπέ, απά οβρθοϊα]]γ Ώοσπιδο ο Ίναβ ἵῃ 
4ουῦ α5 {ο {μρ πιθαπίηρ οἳ Πα γὶβίομ. 

κ Απεσταλµενοε, ΡΑΤ6.Ροτί, ραβαῖνθ, οχορεἰήσα]1Υ (ἶοεε Ἰαυΐηρ 

δεεν σεπέ, Ὀαῦ τη](Ἡ 18 ἴσσε 1σ]ιο εωετα δεπὶ, Οἱ ἴἶοδα φεπ, Ε]]γ 

Ἱπάϊσοαίο 1μθ {ποῦ οἳ {λεῖτ Ῥτογίοιβ πιἰββῖοΏ, ΥΠ] χθρατᾶ Ἰο 

1ποίσ Ῥτοθοπῦ ἄρροθχαποο, «πι τον πυλωνα, αἰτίατα γοβίδι- 

Ίππα, Ῥοτία, Ίαπιια, πη(] οπο θχοορίίοη ΙΑΥΒ τοπάφτεά ραίε 
ἵπ Ν. Ἡ, ο0π1. ΥΟΣ.; 9Π09 οΠ1Υ Ροτο]. .Πυλη, 118 ταῖς, 18 αἱ ΑΥ8 
ἵπ Ν, Τ. τοπᾶετεᾶ ϱαΐε, Ίπ οἸαβεῖο (τοεῖς, ὁ ρα{θ-ναγ, ο ϱαἲθ- 

ΟΘ5, ΟΧ 8 β4ἴθ-Ἰ1οµΒθ, Ῥο]γ. 4. 18.2. πο, ἨΙΡΡ. ὅ ἆο, Ίμπαο, 

Νϊβείπ, 25, απ. απίεσματασον, .Τ19 19 ϱαἰθ-Ἡοιιβθβ οἳ {ο αρο- 
οα]γρίίο οἱ {ος {Ἠθ αοοοπιπιοβββίοπ οἱ {19 πηρε]ίο ΡοςίθτΒ, 1Β 
α τορτεβοπίβ το Ἰάθα, Τη Λος 131: 10 πο Πανο την Όνραν του 
πυλωνος, ἴπο ἆοος οἳ {1ο ραίρ-Ἱοιβθ, ἐἶιο Ρἶαςο οἱ ἱπᾳατγ. 
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ΚΙΝαά ΣΑΜΗΡ) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Οοχηθ]ίᾳς Παᾶ πιαᾶο Ἰπααγ {ου 
ΦΙπηοη)9 Ἀοιςδο, απά 5ῖοοά Ἰοίογα 
Όπο ραίθ, 

186 Απά οα]]εᾶ, απᾶ αδἰκεά 

ὦναί]αι ΦΙΠΙΟΠ, ΥΠΙοὮ Ίνας β11- 

πηδπηθᾶ Ῥείθυ, ὦώοτο Ιοάσεά {μευς, 
19 Ἠγ]ῃ]α Ῥεΐου ἰλιοισ[ῦ οπ 

έλο γἱδίοη, 1ο Βδρὶηύ θαἷᾷ ππίο 
Ἠάπα, Βεμο]ά, {Ἴγθυ 119: βοοἰς 

ἴλθρ. 

90 Αιΐκο {]ματείοιο, οπὰ ϱοῦ |20 
ἴπεο ἄουγη, απ ϱο ππὶζ ἴπθη, 

ἀουρίπρ ποὐλίηρ: {ος 1 Πάνο δοπῦ 
1θΙἨ. 

91 Έμοι Ῥοΐαεν ννοπῦ ἄοννη ἰο 
ἴπο ΙΩΘΏ Υ)ΠΙοἩ ννουο 5δοπέ απίο 

Πάπα [ροπι Οουπο]Ιαξ; απά δαἷά, 

Ῥε]ιο]ά, 1 απι ο ΨΠΟΠΙ Υο 5εεῖς: 
Ὑυλμαῦ ᾖ ἴλο 81ο ΥΥΙΕΤΥΕΙΟΙΓΟ γο 
318 60πΠ6 ἢ 

905 Απά πε καὶᾱ, Όογπο]αβ 
ἴἶιο οοηἑατίοη, ο Ἰ1δῦ ππας, απᾶ 
οµο ναί {δατείῃ ἀοά, απ οἱ 
δοοά τοροχῇ Ώοης αἲἰ Όλο ταβίοµ 
ος {ο {ον να ννατηθᾶ ΠΟΥ 
6οἆ 7 απ Ποἱγ απσθἰ {ο βοηά, 
{ου ἐλοο ἱπίο Πἱ5 Ποῦδο, απά {ο 
πσαι νγογᾷς οί ἐ]σο. 

98 Τ]μοι οα]]οᾷ ο ἐμποπα 1η; 

απΏσκ τεχτ. 
Ν - / 

νοι ἀπὸ τοῦ Ἰορνηλίου, διερωτή- 
Ν 3 / 

σαντες τὴν οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέ- 
Ν . ἑ 

στησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα. καὶ 
/ ” / . / 

φΦωνήσαντες ἐπυνθάνοντο, εἰ «Σ- 
ε ο / / 3 

µων ὁ ἐπικαλούμενος «ΓΓέτρος ἐν- 
, ὧ Ν / 

θάδε ζενίζεται. ὃ Τοῦ δὲ ΠΠέ- 
τρου ἐνθυμουμένου. περὶ τοῦ ὁρά- 
µατος, εἶπεν αὐτῷ τὸ «Πνεῦμα, 

᾿Ιδοὺ, ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί σε" 
ϱ Νο 9 , Ν 
ἄλλα ἀναστᾶς κατάβηθι, καὶ 

/ Ν . 

πορεύου σὺν αὐτοὶῖς, µηδὲν δια- 
/ / Ν 

κρινόµενος' διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα 
ή Δ Ν 

αὐτούς. 3 Καταβὰς δὲ ΙΤέτρος 
Δ ΔΝ / Ν 

πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλ- 
/ Ν ων / Ν 

µένους ἄπο τοῦ 'ἱκορηνλίου πρὸς 
5 ολ 4 υ ΔΝ »./ » δ 

αὐτον, εἶπεν, δου, ἐγώ εἰμι ὃν 
-- ΔΑ ’ 

ζητεῖτε: τίς ἡ αἰτία δι ἣν πάρε- 
2 5 / 

στε; 7 οἱ δὲ εἶπον, ἸΚορνήλιος 
, Ν 

ἑκατοντάρχης, ἀνῆρ δίκαιος καὶ 
/ ΔΝ Ν / 

Φοβούμενος τον Θεον, µαρτυρου- 
/ Χ ο 3 

μενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους 
. . / 2 4 ς: ΑΝ 

τῶν {ουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ 
ἀγγέλου ἁγίου, µεταπέμψασθαί 
σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦ- 
σαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 3 Ἠΐσκα- 

ΤΏΝΙΡΗΡ ΥΕΕΘΙΟΝ. 

Ώοπι ΟογπεΓας, Πανίης Ἰη- 

αιχθᾶ οιξ Βἰπιοπ΄ 1ποπ5ο, 

ίοοᾷ αἱ ἴ]ιο βαΐε, απᾶ ο8]111Ηβ, 

ἴπεγ. ααΚεά, υνηοαί]ες βίπποῃ, 

φυχηαηιθᾶ "Ῥεζευ, "ννας ]οᾶσῖης 

ποιο. Λίο Ῥοεΐοι οὐοισΏς 

αἰθοπίίγε]γ οἳ ἴμο γἱείοη, ἴλο 

ΒρίΠί εαἰά {ο Ἠἶπ, Ῥε]ο]ά 
νο 11ΘΠ 819 βρθζίησ Το. 

Αι156 {]ογείοχθ, 6ο ἄοννη απά 

ΟΟΟΗΡΑΝΥ {μθιη, ἀοιοίίης 
ποὐηίμα, {οΥ 1 Ίπανο δομῦ {16ιῃ, 

«ΤΗθη Ῥεΐευ ννεπύ ἄοσνη {ο ἐπ 

Π16η, απά δαἱα, Βοἶιο]ᾶ, 1 αππ Ίο 

ΦΏΟΠΙ γομ αἲθ βοε]Ίπσ. μας 

18 ἴ]ια ΥεᾶδοἩ ΤΟΥ νΥΠίο] γοι 416 

οοπιθ Απά {που βαἰἀ, Όοι- 

πο]ίας, ο ορπύαιίοῦ, ἃ. 1156 

ΤΙ, Απᾷ οπς6 Πο {δαν (αοα, 

απά ο ροοά τερονῦ 4ΠΠΟΠΡ α]] 

ἔ]πο παζίοα οἱ πο ὦοννθ, ν)3Β 

1ηςῦγ αοθεᾶ {ποπ ο, ΡΥ ἃ Ἱο- 

Ι1Υ απρε], ἐο βοπᾶ {ον γοι 1πΐο 

Ἠ18 Ἠοιιβο, απᾶ {ο Ἠθαν ννουάΒ 

οἱ οι. .'Τμευ, οα]11πς επι 28 

.5 1 

α. Βἰπιοπ)5 Ἡοιυςθ, 

π οαγηστησα Ροίοτ. 

1ἱ 15 Ἡογο οιµια.---366 ποίο ὃ, Ώθ]οτς, 

Τε ἀορεπᾶς οἩ {θ ἐρηδ]αίοη οἳ ΜΤαϊ- 

ϱ Ἰὲς οοη/ἐδσίοη, 16 οπ]]οῦ Ἠΐπι Θίπιοι Φίοηό---ογ, ἵξ ΑΠΥ οπ6 
Ὀτοίος {6, Όσμον Ῥουκ. 

ἄιουν 16:18, λαέ βλοι]ά Ὦο ἐῑιο ἐναπδ]αίίοπ οἳ «Ῥείγος Ἱογο.---- 

Ἡ Μαίλον 16: 13-18 ῶο ἐταηε]αίοῦ, 35 Ίπ πι ἠιάρπισπό 1ὲ 

ορ]ιέ {ο ὃο, 16 πνου]ά του ας Γοἱἱοτνς, τ. 10---' Απιά Βήπνον ίέοπο 

πηδσοτοῦ, απᾶ εαἰᾶ, Τποι ατὲ ἴλο ΟἨπίεί, ἔιο 5οἩ οἱ {1ο Ἠγίης 

οἆ.---ἵν Απᾶ ο οδας απβινοισᾶ απᾶ βαἱᾳ {ο Ἱήη, ἩαρΡΥ ατα γοι, 

ΒΙΙΟΠ. 8ΟΗ οἱ ἆοπαδ: {ος ΠοβΏ απᾶ Ὀ]οοᾶ Ἠας ποῦ τουοα]οᾷ εἰς 

(ο γοι, δαέ πιΥ Ραΐλου ιο 16 Ἡπ Ἡθαγεῃ. Απά Τ αἰδο Β4Υ 
ἴο γοι, ἐλαί Υοι 41ο σα]]οᾶ α 6ΤΟΝΕ, απᾶ οη 6 Ῥοοκ 1 

Ῥα]] τη εἰτοίι, απά 1ο ρμίοΡ οἳ ἁθαίῃ, ος 11θ ᾳταπθ, β]να] 

ποῦ Ῥτογα/]- αραϊπαε {5 μον, ἴπ Εί6 οςδο, ἵὁ εΏου]ά Ώο τοῃ- 

ἀθτοᾶ, '΄ Βιγπαπιεά Ἰκοσ]ς. 
Π]ής νοτρῖον γγοι]ά ο {αἱαὶ {ο ΡοΡΟΡΥ, {ο αἲὶ πν]ο τοπ 16, 

ανΙ απ Ἠοποσί Ἰοανέ, ἵπ οἱ γογραοτ]ατ, απᾶ 1 οἱγ ορίπίου 18 

ππου]ά Όο α {αἱ Ενα] οκρτοβδίοπ οἳ 11ο οἱρίπαι. Απά οἵπ ἔλποτο 

5ο, ος ϱ]ου]ά έπουο Ῥο, α εποσία] Ίαν {ου ἐναπεἰαίπᾳ αγ ποιά 

ἵπ {μί6 Ὀου]ς ο ποί ἴμο οοὐ[θχέ απά ἴμο 8οορθ οΓ ἐλο ρᾳδ- 

βασο ἁθιπωπά θίς Ἴο των καάά, αυ οβίς πιαΥ, ἵπ αἲὶ 
ΡτοραδΙ1έγ, Ἡανο αἰ]αάθά {ο 919 [πο οἳ Ἠὶ5 σα] πρ λήπι δἱοπς, 

πγλθὮ 1ο Ίνη8 ΙΚΠΟΥΏ ΟΠΊΥ ὮΥ {λο παπις, ΟΙπιον---ἷπι απ[ἑοὐμαξίοη 

Έου ἰο Οογπεἰέμδ, ΕΕὈ., ΒοἩ., Ἠπ., ΤΕ. Ἠδγθ αυτῳ, {ο ᾖάπι. 

ΤΗἱ5 αρραβίΒ ρτο[οσα)]ο, πιοτοἰγ Ῥοσπαςό ἔποτο 6 πο οπου 

Ῥουβοπ ἱπίτοᾶισσά, ού ἵνας ἀορατίσᾶ, Ὀπέ Φερατιεά τ-- 

Φεγ. 

απηλ- 

π Έενιζεται, 18 δεῖπρ οπεγίαἰπεᾶ ἐποτος 11ος {οο {οπια], 

ἴποιρ] ἵπ ροοᾷ Ἱαορίηρ Πο πηοᾶστα πβαρο--τεδίᾶέδ ἴλσοτο, 

ἀιυείίο ἴἶοτο, ἰς Ρτοῦαδὶψ πποτο αρροβίίο Ῥοὐμ 1ο απαίοπέ απιᾶ 

ΠΙοᾶἙΥΗ 380, 

ο Του ενίυµουµενοες Ὀ.ι ΒοἩ., Ὦωπ., Τί αρδἑαἱο διεθν. 

µουµενου, ομτο(α]]γ οοηβἰἀρτῖπῃ περε, αὗοιμὲ οἳ οοποἑγηῖηρ Ὠνο 

γ]δίοη. 

Ρ Τους απεσταλμενους απο κορνήηλιου προς αυτο», οπηΗοᾶ 

ὉΥ α)., ΒοἩ., ἵωπι Ἐξ. Ζητουσε σε, Ρ:9Β. Ἱπά, Δοἱ,, ατο βεοξῖπρ 

Έλοο, Τις ἡ αίτια δὲ ἦν παρεστε; Ὑλαῦ 15 πο πποίζυε ἔἈτουρ] 

αν μὶοἩ γοι ατὸ αρργοπομίηρ τπο «Αίτια, ταΓῖο, ΤΟΒΟΙ Ο0 Ππιοί(γο. 

α 4ε, λοπ, οοπποσβίης νο πιο απ πο 5ροοσἩ. 

τ Ουν, ἵπ ἠί5 σ.8δθ, ἵ5 πιοτο ΔΡΡοβΙίθΙγ τορτεβεπίαά ὮΥ μετ. 

Ῥοΐου ἶ5 τοῦ Γουπά Ίπ ἴλο αρρτογοᾶ {ἰθχί Ίπ ΜμὶΡ γοτςσο. 1έ {8 
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ηπᾶ Ιοάσεα ἐλωπ. Απά οη 1μθ 
Πιουνον Ῥοῦει δις ααὖ νησι 
στη, απά οσοτἑαῖπ Ῥγδύμγαν {ΟΠ 

Τορρᾶ αεοοπιραπθᾶ Πΐπη. 
94 Απ ἴ]π πιοιγον α1ἴου ἴπογ 

δπέθγοά Ἱπίο Όθβατοα. Απᾶ Όου- 
πο]ῖας υυαϊύεᾶ {ου ποια, απᾶ Ἰοᾶ 

οπ]]εᾶ ὑοσοῦλαι Πΐ ΙΠδΙΙΘΗ απᾶ 
ποςι Π]θηάβ. 

96 Απάα 48 Ῥοΐει να ὁοπαῖης 
Ἰπ, Οουποίας 1ποῦ Επι, απά {611 

ἀουνη αὖ 19 {6ού, θπά υοιβμῖρρθά 
[η 

96 Ῥνὸ Ῥεΐαι νου Επι τρ, 
ραγίπα, Βίαπά αρ: Τ πιγδε]{ αἶδο 
ΔΠ1 ἃ ΠΙΔΗ. 

ϱηή Απᾶ ας Ἡς {α]ίςοά σσ ήτα, 
Μο νοηῦ ἵπ, απ {οαπᾶ ΠπΙαΠΥ ἐλμαί 
ὧοιθ 69119 ἑοσοίμοι, 

268 Απαᾶ 6 καὶᾷ απίο ἔμαπι, 

σο ἵπου Που ἰλαί 16 ἵς απ Ἱπ- 
ανα]. ἐμ]πρ {οΥ α ηδη ιαί 6 α 
7ον/ {ο ἵκερ οΟΠΙΡΑΠΥ, Οἱ 60ΊΠΘ 
ἀπίο 9Π6 οἱ αποίμον παϊῖοης Ῥα{ 

ἄοά Ἰαῦλι βλονοᾶ 1ηο ἐλαῦ 1 
ελου]ά πού οδ]] ΔΠΥ ΠιαΏ 60ΠΙ- 
Ώ]ΟΏ ΟΥ 1Π6]θαΠ. 

99 Τ]ανθίοχθ οππ10 1 τώηίο 1/01 
υπο σαἱηδαγίπρ, ἂ8 58οοΏ ἄ8 
1 ἵνας δεηύ Γου: 1 ας {Παγθίοχθ 
{οΥ ννλαῖ Ἰποηίε Υο Ίπνα εεηῖ {ο 
1ηθ2 

90 Απά Οοτησ]ίας παἰᾷ, Έοιν 

ἆαγβ αρο 1 ννας {αεήπρ υηὔ1] ἐμὶς 
Ἠους; απά αὖἲ ἴπο π]πίἩ Ἠους 

Ρταγεᾶ ἵη πιγ Ἰόαςο, απ Ῥο]λο]ά, 

σπμηυς ΤΕΧΤ. 

λεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. 

Τῃ ᾳ δὲ ἐπαύριον ὃ Πέτρος ἐξῆλθε 
σὺν αὐτοῖο καί τινες τῶν ἀδελ- 
φῶν τῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ιό όππης συνῆλ- 

θον αὐτῷ. Ὁ' καὶ τῇ ἐπαύριον 

εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν' ὁ 
δὲ «Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὖὐ- 
τοὺς, συγκαλεσάµενος τοὺς συγ- 
γενεῖς αὑτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους 
φίλους. 

ὃ "Ως δὲ ἐγένετο εἰσελθεῖν 
τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ 
Κορνήλιος, πεσὼν ἐπὶ τοὺς πό- 

δας προσεκύνησεν. 35 ὁ δὲ ΙΤέ- 
τρος αὐτὸν ἦγειρε λέγων, ᾿4νά- 
στηθ; κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός 
εἰμ. ᾗ Καὶ συνομιλῶν αὐτῷ 

εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυ- 

θότας πολλοὺς, 3 ἔφη τε πρὸς 
αὐτοὺς, "Υμεῖς ἐπίστασθε ὡς 
ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Τουδαίῳ 

κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλ- 
λοφύλφ' καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε 

µήδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέ- 
γειν ἄνθρωπον"  διὸ καὶ ἀναν- 
τιῤῥήτως ᾖἦλθον µεταπεμφθείς. 
πυνθάνοµαι οὖν, τίνι λόγῳ µετε- 
πέμψασθέ με; 5ὺ Καὶ ὁ ορνή- 
λιος ἔφη, ̓ Απὸ τετάρτη». ἡμέρας 
μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην νη- 
στεύων, καὶ τὴν ἐννάτην ὥραν 
προσευχόµενος ἐν τῷ οἴκῳ µου" 

ΒΕΕΝΙΞΕΏ ΥΕΗΒΡΙΟΝ. 

ἵπ, Ίο οπ{ογζα]πθᾶ {Πθπῃ. Απᾶ 

οπ ἴπο ποχῦ ἆαγ Ῥεΐευ υοηῦ 
ον μεσα, απᾶ οστζαϊα Ὀγοί]ι- 

τοῦ Γοπι 1ορρα αοοοπηραπϊοᾶ 

Ἠϊπι,.  Απᾶ οἩ {πο πεχό ἀαγ, 
μα «οηἰονοἆ ἰπίο Ο5αγοα: απιά 

Οοιπε]ίας να νναϊίης {ου 

ἴἶνοια, Πανῖης σα]εά {οσοί]ου 
Πῖς Ἰπᾶιοά απά ἀπήπιαίθ 

ΠΊ1αιᾶς, 

δουν, 48 Ῥοῦδν -’ας ομἱειΊης, 

Οοιπο]{ὰβ πιοῦ Είπα, απ {α]]ΐης 

ἄονπ αἲ ᾖΠἱ {οοῦ, Ίο ΥΤΟΙ- 

εἰάρρεα ΠΠ]. Βπΐ Ῥοΐου νηβ- 

οἆ Πίπι αρ. δαγίπρ, Φίαπά αρ. 
1 αιγβε]έ αἷθο απα ο πααπ.. Απά, 
οοπνθιβίηο νη δα ΕΙ, 1 ννθπύ 
Ίη απά {οαπά πΙηΥ αβδεπιρ]εᾶ, 

Απά Ἰιο εαἷᾷ {ο ἐμοιῃ, σοι 

σοι] Ίκπου 6 1 απ]ανία] 

{ος α πιβη, Πο 18 ἃ οι, ἰο 

αβφοοϊα{ο ὪηΙ611, οὗ {ο ἄΡΡΤΟΔΟΙ 
οη6 οἱ αποί]ιου παδίοις απά γοεῦ 

σοᾶ Ίαβ εἸιοννας {ο πο ὑμαῦ 1 

ου] ποῦ οα1ἱ ΏΥ ΠΩΔΏ ΟΟΠΙ- 
ΠΠΟΠ ΟΥ αποίθαῖ. Απᾶ {ἱοιθ- 

{ου 1 οαπ]ο ν]ἐουῦ οῬ]δοῦϊηρ, 

ἃς 8ΟΟΠ α8 1 ταθ ϱεηῖ {ου.. 

ασὶς δι, {ος Ὁπαῦ Ῥιγροδθ 
γοι Ίαγε βδεηῦ {ος 119. 
Απά Οοιποα]ας ρα, Έοαν 

ἀαγς αρο, Ι ας {αθάηρ 0] 
0Π1ἱβ Ἠοινς απά αἲ ἴἶνο π]πἃ 

πουν 1 Ῥχαγοά ἵπ πι «Ἀοιβο, 

1ο το 

εισκαλεσαμενος, ἴλοι οαἰίπρ επι {π, ᾗα οπἰσαύπεᾶ ἴλεπι. οιμια ἄεποίο νο ἀῑδίϊποί {ΠΒ ΜἱοηΏΒ. Ἐμο {οΓΠ1οΓ 3 ϱΓΘΔ{ΘΙ» 

Φοήρεςᾗ λεπτα 18 ποῦ οηιΚ] {ο εξενισε, {Τοπα ξενίδω, Ἱοςρήίο 

τοοζρίο. 

. (Πισηλθεν πού ειση]ῦον, Ὥπ., Τι Ἡθ οπίοτοᾶ ἰπίο, οἵο., 

Τή]είοῦ, 

{πα Ἰής ορἱοὈταῖοά Ὀἱοίοπανγ, οχρουπᾶς α΄ πεοεδαγίιδ, ἃ Ραϊ- 

βπᾶ αναγκαίους φιλους, Πετα]]γ Ππεεοδαγ!). ΓΓἱοιᾶς. 

Που]ατ]γ εηκαροᾷ Ρ6ΙΒΟΗ. 

{ Ὄικος, οπια. Ἴλοεο Ἰνογᾷς ΓΓοηιση{]γ οσοσ 1π ένο ΟΗτῖβ- 

απ Βοτρίαγος; Ῥοίμ απο ἐταπβ]αἐοᾶ, σοπι. του., ᾖοιίε, /ιοιιδο- 

λο]ᾶ, Ἡοπιθ, Βοπια Ἰωέο γγ]έοιβ Ἠπνο αββιπιοᾶ ἐ]δί οικος απᾶ 

οὗ πιοῦο χοβρεοἰαῦ]ο Ἠοιβο ἐμαῃ {ιο Ιαέΐου. Βασ] 35 α παβξος 

Ἀουςθ, σοπιρατθἆ γν εν ιο ἀπνο]Ιίπρ-ρίασο οἳ Ἠΐ5 βοτναπ!ίς. Τ1θ 

{οτπιθτ, ο1χος, 45 Ἰπαιοπόηρ αν παή]σ οἳ αἀνλδ απά Ἱπίαηίβ; 

ἴἶιο Ιαΐΐέοτ, ο ΓππΙ]γ οἳ βουγαπίδ, υπ (Ἡ οὗ πλ λλοιῦ παπί. ΤΠΟΥ 

οοπἰοπᾶ ἐλαί Ὀοί] ἵπ ο Βορθααρ]πό οἳ ἴιο Οἱ4, αμμά ἵπ πο 

τοεῖς οἳ 1ο Νασς, ἐς ἀῑδίποίίου Ίπ ἐΠοῖρ πδο οὐέαϊηςδ. Ίο 

Ἠατο {οαπᾶ πο ααἰπογ{ {ου 15 ἀἱῄογοπσο. Όπ {με σοΏ1ήΡΥ, 

πο Ἠαγο {ουιπᾶ {λα Ὀοίᾗ {οτπς το αδοά {η έμο Ομ]κῄθα 

Ονασ]ος {ο Ιπα]σπίο οἳο απά {ο βΑπιο Ἠοιιδο, οἨ {βΙΥ. ξας 
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α 1παπ εἰοοά Ροΐοτο πηο ἵπ Ῥηἱρ]ιῦ 

οἰοὐμίας, 

81 Απά καΐᾷ, Οογποας, 1γ 

ῥταγεῖ ἵδ οστά, απιά θμΐπο αἱπις 
4γο ᾖαά Ίπ τοπισπιῦισπος ἵα πο 

αἰσιῦ οῇ ἀοά. 
95 Φοπᾶ {λιειοίοιο {ο ἆοβῤῥα, 

απά οα]1 Πἱέ]γοι ΦΙΠΙΟΠ, Ίβο εαἰ- 

Ί8ΊΠΟ ἶς Ῥοΐου;: 16 186 Ιοᾷσεα ἵῃ 
ἔπο Ποιβο ΟΡ οπε ΘΙΠΙΟἨ ἃ ἴ8ηπος, 

ΡΥ ιο 5οὰ-θίάο: Ίο, Ίνοη 6 

οοιπθίἩ, βἩα]] βροα]ς ππῇο 116θ, 
98 ΤπποἸαζεΙγ {ποτείογο 1 

βοπ{ {ο ἔ]σο; απᾶ ἴ]ιοι Παξῦ ννο]] 

ἆοπο {λα ποια αγὸ σοπο,. Νον 

ὑλογοίογο αἲθ νο αἰἰ Ίθγο ρΥθβοπύ 
Ῥοΐογο ἀοἀ, ἰο Ἴθαν αἲἲ ἐίπρς 
ἐξ οἱ ο οοιαππαπᾶοᾶ λαο οἱ ἄοα. 

84 πει Ῥείου ορθπεᾶᾷ ᾖ9 
πιουζῖ, απᾶ εαἷᾶ, Ο6 α υῦ] 

Ρανοείνο ἐμοῦ ἄοά ἵ8 πο τοβρεοί- 
ϱΥ οἳ ῬθἱβοΠ8: 

3δ Ῥιῦ Ἰπ ονθδιΥ παίῖοη, 119 
ἐλαῦ {δανοῦ]ι Πάπι απᾶ υνουκοίῃ 

Ἰση/δοάδησςε, ἵ5 αοοθρίθά υηύἩ 
Ἠη, 

96 Τ]μο ονονᾶ νο] ἀοᾶ 5οηῦ 

απππις τηχτ. 
.. Ν » Δ 3) / / 

καὶ ἰδοῦ, ἀνηρ ἔστη ἐνώπιον µου 
3 3 ω) - 51 

ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, Ὁ' καί φησο 
Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ 

προσευχὴ, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι 

σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ 
- ω / 

Θεοῦ. Ὦ πέµψον οὖν εἰς ᾿Ιόπ- 
΄ ὃ 

πην, καὶ µετακάλεσαι Σίμωνα ὃς 
ΕΙ] ο) / ο / 

ἐπικαλεῖται ἸΠέτρος: οὗτος ζενί- 
ζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμονος βυρσέως 

Ν / ὰ / 

παρα θάλασσαν ὃς παραγενοµε- 
/ ἃ 5 ω 

νος λαλήσει σοι. ὃὃ ᾽ Ἠξαυτῆς 
ο / / / 

οὖν ἔπεμψα πρὸς σε’ σύ τε κα- 
- ” { 

λῶς ἐποίησας παραγενοµενος. 
νῦν οὖν πάντες, ἡμεῖς ἐνώπιον 

- -- ΄ Αν 

τοῦ Θεοῦ πάρεσµεν ἀκοῦσαι 
/ ΔΝ 

πάντα τὰ προστεταγµένα σοι 
ΔΝ . . 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ Δ Ν / 

δὲ ᾿ 4νοίξας δὲ ΙΠέτρος τὸ στό- 
5 3 / 

µα εἶπεν, «ἔπ' ἀληθείας Κατα- 
/ 

λαμβάνομαι, ὅτι οὐκ ἔστι προσ- 
/ ς Ν 35 ε . 4 

ὠπολήπτης ὁ Θεὸς, Ὁὃ ἀλλ ἐν 
. ο ε / Σ ΔΝ 

παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν 
/ / 

καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, 
Ν .ν Ν / 

δεκτὸς αὐτῷ ἐστι. ὃν τὸν λόγον 

ΠΠΕΝΙΡΕΟΌ ΥΕΗΘΙΟΝ. 

ππᾶ Ῥολο]ά, α πι9Π βἰοοᾶ Ὦοίοτο 

πηο, Ἰπ ὈτσΠπύ αρρατοι, απά δἱ 
παῖᾶ, Οοιπε[ίας, ουχ ῬΙ8Υ6Σ 
ΙΒ Ἠθατά, απά γουν αἶπις ατθ 
μαᾶ {π χ6ΠΙΘΠΙΡΥΩΠΟΘ Ῥδίογθ 
ἀοᾶ. Βεπά, {Πετείογθ, {ο Ζορ- 
Ρ8, απᾶ οα]] Πογο Ιπποῃ, ν]1ο56 

ΒΙΥΠάΙΩΘ 18 Ῥοΐεν. Το ἶ8 6η- 
ἰαογίαϊηθά ἴπ {μθ (Ἠοιβδθ ο{ οπθ 
ΒΙΠΊΟΗ, ὃν ἴ8ηπει, Ὦ} ἴμθ Βθᾶ- 

βποτος ο, Υ6η 11ο ἵ8 ο6οπηθ, 

πα] βρααίς {ο γοα. Πππηθάϊα- { 
ἰαἱγ, (Πειοίογθ, 1 5επύ ἴο γοι, 
απά γοι Ἠανο ἆοπο Υε]] ἰῑιαί 
γοι Πανθ 60Ι16. Νου ὑπευ, 
νο α1θ α]] Ἠθγθ Ῥτοβεπύ Ῥθίογθ 
".οά, {ο Ἰθατ αἲἱ πας ἴλαί 
39 οοπιπιαπᾶεά γοι ὮΥ οἀ. 
πει Ῥείαυ, ορεπίπβ Πἱ8 
πιοαίῃ, θα, Τη "ἐσαζῃ, ΙΤ ρου- 

οεῖνο ἰμαῦ ἄοά 18 πού α "96- 
βρθοίΐθχ οἱ Ῥ6ἵεοπβ: Ὀαΐ, ἵη 

6ν6ιΥ πΒ{Ίοη, ηο {ἴπαῦ {εαγβ 

Ἠϊπα, απά νοκ αρμίεουβ- 
ὨθβΒ, ἵφ υαοοερίαρ]θ {ο ΠΠ, 
Ὑοι πο 16 "ΠΙΘβΒΒΡΟ, 36 

οκαπηρίο, Ῥααϊ οσ]]5 {πο Ποιιδο]ιο]ά, οΥ {11 οἳ Βίορπαπαξ 
Ῥοίῖὰ ΔΏ. οικοε, Ἀπᾶ 8Η οεκια.---1]κα, ἵπ 156 ἄοερο], οἡ. 7 : ϐ, 

οα]ΐς ἐπα οαπ/ατίοπ”ς Ἡοιδο 3Ώ οεχια, απᾶ 1η ν. 10 ἵὲ 16 οπ]]αά 

ΔΏ ουιος. Βο οἳ ζαἴτας Ἰοιςξο, Ίω Ὅπ]ο 8: 41 πο ομ]]ς 1ΐ 

οικοε, απᾶ αραΐη ν. 61, Ἡο ομ]18 16 οικια. Ματίς, π Ἠίς 6. οβρε], 
ομ]ἱ8 ἐλἱ5 Ἱοιβο ΑΠ οικος, ο]. ὅ: 98, απᾶ Μαιου οπ]15 16 οικια, 

οἳ. 9 : 25. Ἰπ ἴλο ραναρίο οοποσδιπἰπρ α Λοιδε ἀῑγιάεά αραἰπβῦ 

1εςο][; γοοοτᾶσα Ὦγ Ἠδαὐέ]νουν, Μζασ]ς, απ 11ςα, ἵπ ἐἶνο ἔννο {ουπηος 
16 15 οπ]σοά οιµια, ππᾶ ὃγ Ἰωπ]κο 16 15 ομ]]οί οικος, σι. 19: 89. 

Ῥαέ είτοηρου ΕΜΠ; ὅλλο β.π1θ Ἠουδε, Ίη ἔἶιο βαπιο νουςο, ἶς ση]]οᾶ 

Ῥοί] οικος Ἀπά οἵμια, Ὥμτι]κο 10: ὅ. ϱ Ππίο φΏαίονον πουδο γοι 

επίογ, 6αγ, Ῥθαου Ῥο {ο ἐπἱ5 Ποιο). ὙΤο ποθᾷ πού {ατέλοτ οχ- 

Ῥο5ο {1ο {Γαἱ]0ο8 οὗ ΒοπἹο οπ1{1ἱσβ, Ἱν]ο {π ἐἶνο Ῥτοβεπί οδηίατγ 

Ἠπγτθ Βο Ιατρε]γ Ὑηέίοηπ απᾶά {αβῆεά {είν ἀἱδροπβαξίοι οἳ 

Οµτ]αίῖαπ ογάιπαποθα οἩ ἐλο ρτοβιτηρίίοἩ {παῦ {Ἠοξδο ἔσνο πονάς 

τθρτοβεπέ Όπο ἁβίήποι Ποιβο]ιο]άς. 

3 Ἐο5 Θεου, τορατᾶθά αξ πιοτο ρτοδαδ]ο Ὦγ πακῦπο, 1ποἳι- 

ΤΙΛΏἨ ΡΥΕΊ6)Β µυριου 48 Το πιοχθ ρτοῦαδ]ο τοπᾶΐπρ. Ἠῆιου οἳ 

ἐπεπι ἶ6 εαπαῖ ἵπ αλοπ έν. Τα προστεταγµενα, Ρατὲ, Ροχ!. 

Ρ388., ἴλπο {ίηρς ἹΥλὶοΙ Ίνανο Όσο Ῥτορονίρος, ος οοπηπιαπᾶεά 

ὑγ αοᾶ, 

ν ῶμοι Ῥοΐου ανοιξαε το στοµα, ορεπίπᾳ Ἰες αποιν, δαἷς.. 

Τίς {ουπη {6 1ηΟτο οχρ]ἰοἵέ απᾶά ἀἰτεοί, απά ἀἴερεπεες τνἰ(ι ἐῑνο 

οοπ]αποίῖοι απἄ, ὙνΏ]ο]ι Ίνάβ πο τερτοβοπἰα{ἶνο {π ἐ11ο ουρία]. 

Ν Επ’ αληύειαρ. Ἠίοτα]]γ Ίέροπ γη αβ, “ροή ΊΗ/ 1οογᾶ. 
Ῥιὁ Οἱ 16 {π Ὀαᾶ {μδίο Απιοπρ πδ. “Ο/Γ α γη] 15 οὔβο- 

ὶοΐο, {ως-[οἰο]εᾶ, απᾶ Ἱποοπρτιαοις ΙΕ επ. {6 τηογὸ ΟΟΠΙΤΠΟΠ 

τοργοδοη{α/Ίγοβ Ίη οἳς ΙΏβΙηβο 419 ἔπ, οἩ, φομ. Ἰω τα], 

επ αληθαιαε, ἵς Ῥοοσ]ίαν {ο Ίο ἵπ {πο Μ. 1, ἴπ ἐγι], 18 

ππβ]οσοιΒ {ο ου, η οί. Ίο ρτοίευ οἩἳ αἲἲ ἐἶνο ρτοναίβο», “ἐπ 

ἐγι] ἵ Ῥετοθίνο.») 

ΣΠροσωποληπτης, φωέ αεοερῖί Ρετόοπᾶπε. «8168 21 9. προσω- 

ποληψια, Ταοῖθὶ ποοθρίίο, ΟΌο]. ὃ : 25. “"Τμο οαἑσατὰ είαίο ο 
οοπάίοι οἱ πιθη, 1. 6. οοΙΠίΣΥ, ΒΕΧ, Βἰπίο οἳ Η{6, τ1ο]οΒ, ]δ- 

ἄοπι, ]σαγηίηρ, Ον]]σα ΒΒΟΤΑ. 

Σ «εντος αυτῳ, ποοερὶαυ]ο {ο Ἠϊπι, Ὦ οἁᾱ,, Έβοπηρ., ΒΠδϊπιβ 

αοεθρἰο {ο Ἰάπι, ιοί; αοοερἰεά ή ᾖῑπι, Ὑνακεβε]ᾶ, ὙγοῬ. 
Ῥοπα, Ἠοοίλτ,: τοὐ(]ν ]ήην, Ματᾶ/ αεοερίαδίε {ο ᾖάπι, Ἠποἰοίε, 

Το ῥηκα, υετνιην αἰσίω, αεί, πιαπάαξιπι, δεπἰεπίία, 

8έ7ηΙΟ, 78, περοίΐζωπι. Ἠοῖ] ἵπ ἨΗεῦτοι οπά (τοῖς, ωοτᾶ, 15 
αδοᾶ ἔον,α {ήπρ, ο πιαθῖοι, Οδ. Βασίας Τε /ποίυπε, ιναπᾶα- 

1, θΕΥΊο, Ἠοῦ.; Πήημδ, «Αοίς ὅ : 55 οὐπῃ, γεν. Ἰμ]κο 1: 371 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ᾽ νΕΕΘΙΟΝ. 

υπίο ἴ]ο ομΙ]άτεη ο{1Α1αε1,ρτεβο]ι- 

ἵπσ Ῥοσοθ ΡΥ «ᾖοδας ΟἨΗ]66: (Ίο 
ἵ8 Τιογᾶ οἱ 511 :) 

37 Τ]αῦ ννοτᾶ, ΤΙ εαγ, Υο Ἴκπονύ, 

νήσο] νσας ραρΗδ]οά ἐτοισ]οτὗ 
αἱ] άαάθα, απά Ῥεσαπ {οπι α]]- 

166, αἰνει {πο Ῥαρίδπι οϐ ἆφομη 

Ῥτεασμεά ; 

988 Ἠοιν ἄοά αποϊηἰθᾶ ᾖερδας 

οἱ ΝασηχείἩ νν]ῃ ο ΠοΙγ αλοβύ 

κύριος. 5Ἱ 

ρυξεν ᾽Ιωάννες" 

απΡΕΚ ΤΕΣΧΤ. 
Δ - Ν 

ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ᾿Ἱσραὴλ, 
» / .»./ Ν. 

εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ ᾿Τη- 
- - Ὡ { 3 / 

σοῦ «Χριστοῦ, οὗτός ἐστι πάντων 
/ Ν / 

ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενθ- 
εοα . [ή - 3 

µενον ῥῆμα καθ ὅλης τῆς ΄[ου- 
/ Ν ω 

δαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς .ΓΓαλι- 
/ Δ Ν / Δ / λαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἑκή- 

ΔΝ ΔΝ ς 3/ ΣΧ 
ἀπὸ ἸΝαζαρὲτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 

Ν / ι 
ὁ Θεὺς 'Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ δυ- 

ΕΕΝΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ννμ]οὮ 11ο βοηὺ ἴο ἐῑο ομ]άχοτ 
οἳ Ἰδιαθ], Ῥτεποπίπρ Ῥθ80θ 
Επγουρ]ι ἆθδας Οἱ, 16 8 

Τιοτά οἱ α1]:---γου Ίκπου ἐῑαί 57 
ηθββΏΡο ΠΙΟ πα ρυῦ- 
Η]ιεά ἐπτουρλοαύ αἰ] οπάεα, 
Ῥορίηπίης {τοπι 691166, α[ζθς 
ἴπο Ἱππιειθῖοι ΥΠίοῦ «ομπ 
Ρτεαο]εά ;---οοποθτηῖης 65118 
οὗ Ναζανεἰ]ι; ηουν αοα "αποϊηῦ- 

οἆ Ἠΐωι νηὮ ιο "Ἠο]γ Φρ]Ηὔ 

ὅδ ᾿Γησοῦν τὸν 48 

9 10-19: ὑλμπί πηοββῖσο ἸΜΊοἩ Ἡο βοπύ, Ὀοᾶά. ΤΠῖς Τ Ρτοίος 

ἰο αΏΥ οἶἶει τορνοβοπίαγο οἳ ῥημα ἵη {λί ο.5ο,. ἼΝ9 Ἰαγθ 

ους /πεξδαρεδ ἴνοπι Ἰΐπρς, απά σοιηιοῖ]θ, απᾶ ϱογογπτηθηί8, ανά 

{ΜοΥ απο αἲ] ῥηματα, τυογάς οἱ βἱβπίβομποο, απά Ἱνοτάς οἱ 

πιιΏοἙϐγ.. ἆθβιις ἶ5 [Πο 2εδδέπρεν οἳ ἴο αγον]ηθίῖπρ ϱ0Υ6- 

παηῖ, απά {ο ἄοεροίὶ 16 ἔ]ιε πιέδδαρα οἱ ἄοᾶ {ο α ποτά ἵπ 

τουσϊ]ίομ, 10 16 α ππθββηρο οἳ Ῥεασθ, α ποτά, οὐ ππεββαρθ οἵ 

τεσοποϊ]αίοι, ραρηεηΏθά πούῦ {0ο ἆ6πβ οπἱσ, Ραΐ {ο ὔοπ5 απά 

οπί/]εβ, 

5 Ἔχρισεν αυτον, οἈπβίθᾶ, οἳ αποϊπιαᾶ Ἠΐπι, οπιροπετθά 

Πτα, 

ὃ Πνευματι Ἅγιῳ και δυναμει, ποῦ πν α Ἠοὶν δρίπς 

απᾶ α Ῥοπος, Ὀπέ ο] ἴ]ο ΠοΙγ ΕΒρἰτδ απᾶ Ῥροΐνος αὖξο- 

Ἰπέο.. ΑΔ. οί αρ απᾶ α Ῥοποῦ απο Ἰλο]]γ ἱπάσβηίέο, 

Ὡποχοίοτο Ἰποοπαρτολοπεϊριο. Ίο Ἠϊπίοιυ οἳ ἆσθαβ Ολτ]αέ 

μαρ Όσοι νπ]Ησπ, Ὀπέ ἔἶο ΠἱδέοΓΥ οἳ ἐμο Ἠοῖν δρὶπέ Ἠαβ 

ηθυογ Όθεῃ γη ίίοπ. πο Ἠοῖγ Βρϊπὲ τοργοβοπία πού ο βρὶν]ε 

ος ἀοᾶ, ποτ Αη απροὶ οἱ αοᾶ, δέ αἱ Ῥϊν]αίἐγ, ππά ΡἱνΙπίγ 
ίοο, ἵπ αἲ] 15 ριαπάειγ. 

Ῥαῦ 1ξ αρροβτβ ἵπ ππηρτοας απᾶ γατίους πιαυ[οβία{1οης, ἵπ 

Οτοαίίοπ, ἵπ Ῥγονυϊάθπος, ἵπ πιοτα] ϱοτοτηπιθηέ, οπᾶ {ῃ χοθπιρ- 

Ἠομ, ἨΒα α]] 1688, ἹΥΟΥΚΑ οπ6 απᾶ {Πο 8411ο δρ, Ὁ ΒΥ 

Εὶς Βρἰπιέ Ίο ρατη/α]οᾶ ἐῑιο Ἡθαγοπ, απᾶ {οτηιοά {1ο οτοο]κοἆ 

Βογροπί/) ος πο πι]]ςγ παγ, 4οῦ 26:18, « Του ποηάεαέ 

ΤογΗι ἴἩγ Βρίτίῦ απᾶ ἔμοια τοποιοβέ {Ἠθ {πορ οἳ {πο θαΓ{11/ 

ῬΒ. 104: 50, Ἑπί {Ίοβο 1ο οοπβιτηπημέθς Ώγ {πο πγϊπᾶς οἳ 

Ἀοαγοπ. Βο Ὦγ Ἠΐ πνοτᾶ, ἔμο Ὀγοαίῃ οἳ ἐῑο Τιοτᾶ, 1ής Βρίγἰε 
απἱο]κοῃβ α1β. 

Ίἴνευμα Ἅγιο», ἵπ 1986 απατίΏγοις {οσπι, 16 {ουπά Ίπ ἐἩο οοἩ- 

οβρίίοη οἳ 1 εσας, Μαέ. 11181 11: 20. Αραΐι ἵπ 1ΐ6 ργοπηϊβοᾶ 

Ραρίΐαπι ἴπ πνευματε μαι πυρε, Μαθῖ, ὃ 1 11. ὮἩο α]κο οπβέ ου 

4σπιοηβ πνευµατι Θεου, Ματ. 14 : 28, οἱο,, οἵο, Τη έ]ο ἐνίππο 
πιαπ[οβίαίίοη οὗ ἄοᾶ {ποιο 18 ο Ἐαί]ου, α Βοῦ, απά α Ἠοὶγ 

Βρίτίέ, απά {θες ατα, οββοπΜἰα]]γ, ποοθββαν/]γ, απᾶ αὐεο]αίοίγ, 

Ὠϊνίπο. Α8 {Ἠθτο αγ6 Ἱ1ο ἄθρτοσ ἵπ πΏβο]αίο Ἠηπηαπέγ, 8ο ατθ 

ἔλρτο ποπο ἵπ αὐπο]αία Ἠ]νίπίέψ. Ί]οεο απο {ο οἰοτασπίς οἳ 

41! ἴταο οπἱαίδαι απά Ἱπέογρτοίαίίοπ ο {1ο οἵβοίοβ οἱ ἱπβρίτα- 
Ώοη ο ή πιοβέ παγβίργίοις απᾳ Ὠἱγίπο ἔλοπιο, 35 πγθ οοη- 
εεῖτο οἳ ἐ]ιοπῃ, 

Ίνευματι «Ἁγιῳ. 606 οἩ. 1: 2, ποίο ο. Το οιτ Ῥτογίοιθ 

τοπιατ]ς6 οἩ {μί5 εαθ]αοί Ἱνθ που]ά αάᾶ απ {ατέμπου οχεροίἶσα] απᾶ 

οοπβΗΓΠΙΔ{ΟΣΥ : 

Τη είς Ῥοο]ς οἳ Λοΐς νο Ππά Ίἴνευμα Ἅγιον ἐωεπίγ-ιυο Εἴπλες, 
απά ἴπ ἐο ΊΠο]ο ΟΠη]βίαη Βοπρίατος πῖποί/-ἴτυο ἐἴπιεδι----Ἔ]ιο 

Ῥοο]ς οἳ Αοίς 18, ἐ]ογοίοτο, οπιρμα(ἰσα]Ιγ πο Ώουῖς οἱ ἐιο ᾱϊδ- 

ῬοπΕμίίοη οί {1ο Ἠοίγ Ερίηζ. Τὲ 15 πἰπείη ἐἴπιεν ὑταπδ]αίοά ἵπ 

{16 οοπιπποἩ γογβίοπ οἳ {πο Ολυβίία Θοιϊρίατος Ποῖη ἀλοεί, 

απά Όπίοο Ποῖη ρίγί, Τὸ ε]λοιὶά Ὦο Ὡπλ[οτπ]γ Ἠο]γ Ερίῖ, 

Τωαἷκο, ἵπ ΐ6 .οβρο], ἰπίνοᾶισος 16 ὑννο]νο νπιθβ----νλή]ο, Ἱπ αἲ1 ελλο 

οἴμευ Πἰβίοτῖοαὶ ΌουΚς οὗ Ν. Ἠ., 18 15 {οαπᾶ οπ]γ {οανέοθΏ {ππομ, 

Μαἴέπουν, ἵπ Ἠΐ5 (οδρο], Ιπέγοᾶιισθς Ἠΐτα, απιᾶ ἐαῦ, ἔοο, ἵπ γοίοτ- 

Έποο {1ο {]ιο σγδαῖοι, οἳ ϱεπεγαῖοη απᾶ Ὀαρίίδι οὗ 6ορις, ἵπ 

πο απατίητοις {οτη, οἩ. 11 15, 201 81 11. ο, αἱξο, Ματίς Ίπ 

Βἱ6 (οβρα], οἡ. 1: 8. Ἑπί αίϊεν 415, ἵπ ἴλθ αΏδοποο ΟΕ γιο», 

{1οΥγ Ῥοίβ Ῥτεβκ {1ο απιο[α, απ (Ἠα8 Πο, πο {5 Πνβί Ἱπίγοάασεᾶ 

38 Ίνευμα Άγιον, ἵδ Ιπιπιεᾶ]π{ο]γ ἀοβίρπαίεἆ το πνευμα. 

Ίμκο αἱδο, Πτεῦ ἱπίτοᾶμοθς Ἠΐπι Ίἴνευμα Ἅγιον, ο. 1: 15, 

απἀ, αραίΐπ, ἵπ ν. ὅδ, γη τερατά {ο ΟΠτ]εῶς οοποορίοἩ, Ἡο αρ- 

Ρ6ΠΙ5 38 Ίἴνευμα Ἅγιον, απᾶ, Ἀραΐπ, Ἱπ τείοτοποθ το Ῥαρίίδηι, 

οἡ. ὃ: 10. ὅομτ {1ο Βαρίίδίέ 5αγ5 οἳ Επι, « Ἡο τη] Ὀπρίίπο γοι 

Ίπ Ποῖη Βρὶτιε απ ἵη ᾖτο »), 

Απά οομπ, έοο, πλαν Ἡθ Πταύ ἱπίτοάᾶασοβ {πο Εοῖη Βρἰτίε, 

απᾶ Ἱπβπιαϊος Ἠΐ6 Ῥαρίΐσπη, Ῥγορβοπίς Ἠΐτη {π {16 Εατηθ απαγ{ηγοις 

{οσπι, ο. 11 95. Βο, αἱ ένο Ἐγαηρο]]δία {η {]οίτ οεροῖε ἵπ- 

ἐτοάπαορ Ἠΐπι, Απᾶ, ἵη {Πῖβ Ῥοο]ς οἳ ΑροβίοΙῖο Αοΐς, πλοῃ Ἠτεί 

Ιπέχοδιοσᾶ, Ῥούῖι ἵπ ρἰνίπρ ἰηβέγασί]ομ Το {πο ΑΡροβί]ο5, απᾶ ἰπ 

χο[6τοποθ ἴο Ῥαρίϊαπι, οἩ. 1: 2, ὅ; ο 6 Ῥτοβοπίθά 45 1ἴνευμα 

Ἅγιο». 

Αίἴου Ῥοΐπρ έλαβ 5ο αγεἰεπιη{{οπ]γ ἀθβὶρπα(οᾷ ἴπ τοίοτθηςθ {ο 

Ἠἱ8 Ὀϊτί], Ὀδρίάαπη, απά χαϊρδίομ, αξ εἰπιρὶγ απά αὈβο]α{εΙγ ΄πμευ- 

κα Ἅγιον, Ἡθ 6 οοσαβίοπα/!γ, ἱπᾶεθά οἴέεῃ, Ῥοΐπρ ποπ πο] 

Κπονη, 5ἱΥ]εᾶ το πνευμα, το πνευμα Ἅγιον, Ἀπᾶ το πνευμα το 

Ἅγιο». Απᾶ αἰί ἐς 1η ροοά ἰπείο, οπά ἵπ οοπ{ουπἰἔσ {ο ἔἶιο 

Ῥ]ϊορταρ]ήος απᾶ Ηἰδίοτίος οἱ {μαί οσα. Τὸ 18, ἐθγθίοτο,  βτᾶ- 
Οπίοις οπ]Μ1οἶβπν {ο αββιπιθ λπαί Πνευμα Ἅγιον ἆοεβ πού αἱ- 
ΨΑΥ5 ἱπα]σαίο, ἵπ τοίοτοποθ {ο ἴπί8 ρ]ογίοις ρετβοπαΙζγ, ἐπο 

ΒΗΙΠΟ ἁοβπίίο Ὠϊγίπο ρουβοπα]{γ Ίπίο υνἨίομ, οὗ Ἰπέο 1986, 

π.1ΠΘ, θΩΙΔΙΙΥ ουν οί οἳ ἴλθ Ἐαίμου απά ἐἶο Ρος, αἲἱ ΟΕτίε- 

Όπης ατο Ἰπηπιεγεοᾶ. Ίο ἐπαπὶς αοᾶ {]αῦ νο οµΏ ωτο {1ο 111 
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ΚΙΝά ΠΑΜΗΕ) ΥΒΕΡΤΙΟΝ, απΡΒΙ 

Ἀπά νΙ(Ώ Ῥουνθυ: Ίο υνεπύσροαῦ 

ἀοῖηρ ροοᾶ, απᾶ Ἰθδυ]ῖης α1] ἐλαῦ 

Ί6υ9 ορρτθβδεά οἱ ἴ]ο ἆσνα]; {0Υ 

ἀοά πας υπ Πάπι. 

/ Δ -ν 3 ο) Ν 

νάµει, Ὁς διῆλθεν εὐεργετών καὶ 
Ν 

ἰώμενος πάντας τους Καταδυνα- 
/ ε . - / 

στευοµένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 
ν 5 Γ Αα 

ὅτι ὁ Θεὸς ἦν µετ αὐτοῦ" 

τΕΣ Ὁ. ΒΕΝΙΡΕΡ ΕΒΕΡΤΟΝ. 

απᾶά υπ Ῥού6ιῦ; ΨΠο υνεπῖ 
αροιί, {ποπ Ῥ]ασθ ᾖο Ῥ]αοθ, 
ἀοῖπα ᾳοοᾷ, απᾶ Ἠεα]πςρ αἲὶ 
Ό]ναῦ Ὕπθυο ορργθβδεᾶ ΡΥ ἴπο 

δν ἄεν]]; {ον ἄοά ας να Ἱήπι, 
ν 

και 

π5ευΓΑπος οἱ απζαγρίαπάϊίης, ἐῑναῦ ΊΊνευμια «Άγιο», Ἰ]κο ἤοβας 

Ομηῖβίέ, 15 ιο ἀϊνίπε]γ-εκίαρἰἰε]εά ἀεείρηκίίοπ οἱ ἐλ6 ΟΙ θήαπ)ς 

Αάγοοσλίο απἆ βαπούίῇου. 

Ίγο πιαγ {ατί]ιου δαγ, οἩ αἲἱ ος ρτοπιήξος, ἐλαί ἴνευμα Άγιον 

ἵρ πον]ετο ἵπ Ἠοιν γης τιδοᾷ ας αρρ]ἰσαυ]ο {ο απγ ΟΠτϊβμίαιι 

τση, πογγένας εαποῇεί απἁ αἀορίθᾶ Ιπίο {πο {ιπηῖ]γ οἳ ἄοά. 

Τε 16 απ αρρτορτ]αέεᾶ παΠηθ---45 πιο] α5 εδ ἵδ ἵπ πο Ἀαυ 

Ἠρβίαπησπέ, ΟΥ 45 ύοδ]η Ίνας ἵπ {πο Ο]ᾷ. ο ανα ππαπΥ Όαρ- 

Εδίς πού-α- ασε, Ὀμέ πο σδοΏπ {ης Ῥαράςί, πο Ποῦνενς Ἠπά 

ΠΙΑΠΥ Ολγςίδ οἱ {16 Ἡοιεο οὗ Ὠανίά απᾶ οἱ ἴῑο Ἠοπεο οἳ Αά- 

νοῦ” Ῥαέ πο Ῥοί]μ ᾖοὴ5 απά (σπί]ες Ἠατο Ὀπέ Οπε ΟΝτὶςέ; 

--απᾶ, ἐ]ιοτοίοτθ, Πθ ἶς τΗρ ΟΗπΙΕτ---ίλιε οπΙγ Ομτῖδὺ οἱ ἀοά, 

ἐπιρΏαἠσα]1γ, ἐλια νογα αποϊπἰεῶ. 

Αραϊη, απᾶά πα] οἩ ἐΠῖ ἑορίος-- 6 ατο ποτες βη]ά 
ἵη ἐλο ΟἨτ]είίοπ Βοηρίατο {ο ὃο Ῥαρίπεά {πι ἰλο Ποὶγ 

Θρὶσε, Ῥαέ απιοτηι]γ Ἰπ Πο δρ. Ὕο Ἰανο ἴλτορ 

Ῥαρίίσπις κοὺῦ Ώθίογο 115 1π {ο Ολτ]εήαν ο1αοἱος:--α. Ῥαρ- 

Ώθτι 9 αραἱεγ, πι δρίγῖέ, απᾶ ἵτ Άγε. Ἴλεγ απο ἵπ ἴἶνο γασ]ς 

Βοπρίατος πί(οσπαΙγ απατέλτοςς, απᾶ πού η {1ο οπίου, ἵπ τις 

Ἠτο, ἵπ {ο Βρε, 9 πιαγ Ῥο Ὀαρίίσαά {π Ἠοὶν δρίηξ, ἵπ 

πηίοτ, οὗ {π Πτα; Ῥαΐὁ πού {π α Ἠο]ν Βρίνε, ἵπ α παἰετι οἳ ἵπ 

α Βτο. 

Αραΐη, 6Υ6ΓΥ Ῥογβοπ ἵς Εωίᾶ {ο ο Ὀαρεσοά {ηίο ΒΟΙΠΘ- 

Μμΐης αξ πο] 8 ἐπ βοπιομίπα, Ἡσποο ἐῑπο ᾿Αροδίοϊίο οοπι- 

πι]βδΊΟη τοπᾶς-- ἴπιπισγεο ἴΏοθπι {ἐπίο 1ο ἨΠβΠΘΣ ποῦ ἴπ ἴλπο 

Ώαπηο οἳ ἴο Τιαίοίες οἨ οάλοπά---ἰπίο “ο παπιο οἳ {μ6 

Ῥαΐλος, απάἆ οἳ ἴπο Ρο, απά οἳ {λο Ἠοῖσ δρίΠίΣ ΤΗίΒ 

{ουπια]α ἵδ Ῥτορηαπό σνίν οχα](οᾷ οοποερίίοηβ οἳ α βροοῖαὶ 

1ο]αζίοἩ {ο {ιο Ταΐ]ου 5 πο οι” Ῥαΐ]ιατ; {ο ἔἶιο Φοη 48 

ου ΚπβΙΙη Ἐσάρθοπιοῦ; απά {ο {πο Ἠοὶν Μρίπίέ 48 οι Δά- 
γοσβ{ο ιν] πο Ταίπον ἑτοιρ] {ο ἀἱραιέγ απᾶ πιεί οἱ ἐμο 
Ἠοτὰ ᾖοεας. 

Το ο Ιπιπιθγπεᾶ ἐπ [γε 18 ταῖ]οτ {ιο βυπιὈοὶ οἱ ἀθείτασίίοη, 

Τὲ 18, Ιπάσσᾶ, α Αγπιβοί οἳ ρυπ]Ποατίοη οἱ τηεία]ς, Όαῦ ποὺ οἳ 
Ρ65ΒΟΠΒ. Το α Ρτοπιίδοαοις θιάϊθπος, ἵδ πιαγ Ὦο βαἰἱᾶ, ἐλθ οῦθ- 

ἁϊοπί απ] Ὦο ρυτ]βεᾶ απᾶ {πο ἀἰδορθά]επί σοηβπιοᾶ, Ἠσησς 

Έλα οἶιοίοο οἳ ἴπο Ὀδρίήβτης---ΟΏ6Υ απᾶ Ὦο ρατ]βεᾶ, ἄἰεοῦεγ 

απᾶ ο οοπβυπιθᾷ. 

Τὲ Ἡπα Ῥ6διυ ποίοᾶ {ἐπαί {ηθ πιοβέ βα]ίπιο ορογα(Ίοηβ οἳ {16 

οᾶλεπά Ἠαγο Όσον αεοτροᾷ {ο {ἐ]ιθ απατίμτουις Ζἴνευμα Ἅγιον, 
Τὲ τνας (ἠς Ἠο]ψ Βρἰπἰί---οσ, ποσοχᾶ]πρ ἔο Μαἰίπουν, Ἠο]Υ Βρὶτιέ 
(ἴνευμα Άγιον) ἐλαῦ οτθαἰοᾷ {ο Ὀοάγ οἱ ήοδβ--ευρεθη ον 

γαστρι ἐχονσα ἐκ 1ζνευματορ Ἅγιου. ΒἨο πα ρτορπαπί Ὦγ 

Ποίγ δρίσίε, ποῖ Ὁγ α ἨοΙ ΒρίΠξ, Αραΐπ 18 16 α[νπιος, ν. 20, 

ἡἐ]ιαί οοποβίγοά Ίπ Ίεῖ παδ ὮΥ Ίἴνευματος Ἅγιου Ἰ,. Απά Ψεςυβ, 

του, {6 16 αῆνπιοα Ὦγ ο οὐπ, νλ] Ίπππιογεο ἵηπ Ἠοὶγ Βρίπί οὗ ἵπ 

Πο]γ Βρίτι6 απά ἵπ Πτο---ποῦ {π {λε Ἠοὶγ δρῖτίέ απᾶ ἵπ {ο Ώτθ.. 

Πο Ίας αἶδο ρτοπηῖσοᾶ {ο ρἶγο α Ποίγ Βρίνέ, Ὀαὐ πο {ε Ἠο]γ 

Βρϊυ]6 {ο ἐοση ἐλλαῦ αδὶς Πἶπα, ΑΡροατς 16 ποῦ ἴηοπ, ἐμαί Τ1γευ- 

ῥα Ἅγιον ππᾶ το ΊΊνευμα το Ἅγιον, απᾶ το Άγιον Ἠνευμα Ἀτο, 

1 πο ΟἨτίβήαπ οἵΓΟποΥ, Π]κο {ο οµΓΓΟΙΙΟΥ---ὁ ἴησους, ἴησους 

Ἄριστος, απὰ ὁ Ίῃσους ὃ «Χριστοεὶ Ίο Ἠανο ἵπ Μαι] 11 1, 
1ησου Ἄριστου υξου του Θεου ; Ὀαῦ Ὑνλοη α {11 σοπ[οβδίοι οἱ 

ἐπί, 1ο πηοδί αρργονθοά Ὦγ Ἠίπι, ας οχργοβθοά ὉΥ Ῥοίου, 

(Μα01. 10: 16/) 16 18 ἵπ (ορ γοτᾶάς: Συ ει ὁ Ἄριστος, ὃ υἷος 
του Θεου του ζωντος. Ί]οιο πο Επᾶ ἵπ οπο α[γπιαίίοτ {ιο 

ατῄο]ο /ουγ ἐἴπιες, οΏςθ {0 6ΥΘΙΥ Ρτοᾶϊσαίθ οἱ ἐἶιο Βανίουν, Ίπια 

Οδ εα 5οι οἳ ἐἷιε 6οᾱ---ἴ]ιε Πλνίπρ οπο. 

Ἠοηοο ἃ ᾳἹοδίίοη απο πλεί]οι, αὐ αΠΥ πιο, οὗ η ΑΠΥ 

360, 7Ίνευμια Άγιον ἆ9όδ ποῦ τορτεδεπύ αἲϊ {Παέ 16 Ιπάϊοαϊοᾶ ὮΥ 

το Ίἴνευμα το Ἅγιον ῃοιΒοπα]Ιγ απᾶ ο{βοίαι]ν οοπἰοτηρ]αίοά, 

αβροοία]]γ Ἱνηον μΐς Ὠϊνίπο αροπί ἶ6 τείοττοᾷ {ο; οὐ ποίλον 

ΔΠΥ Ῥοτεοπαί βρἰη]{, αηρο]ίο οὗ ΠτηΦΗ, 15 6υο; τορτοβεπίο Ὁγ 

Ίνευμα Άγιου, ἵη ΑΠΥ Ῥαδεηρο ἵπ ο Οµγ]είαπ Βοηϊρίτος, 

Το βαί]ο {νίς αἹοβίῖοη, αποίοσ ΠιαΥ Ὃο Ῥγορουπάσᾶ, 18 

λογο πο ογἰάσποο, Γα]ἱ απᾶ βαἱἱς[ιοίουγ, ἐἶναῦ ἐἶλο αξοπ{, ἐλαί 18 

ὮΥ οπς αροβί]ο παμηοά /Τνευµμια Άγιον 18 ὮΥ {λθ 6απ1θ αροί]α 

παιηθᾷ το 1ἴνευμα το «γιο», ΝΠί]ο Εροσ]«ῖηρ ΟΠ ἐς 6αππο διιῦ- 

Ἰθοῦ 7 Ῥααἱ ἰο ἴλο Οο παπα, {πι Ἠἱ8 πποπιογαδ]ο ἀῑδβοτίαί]οη 
οα αρίη ια] αἶέες απἁ οἩ. ἴλε δρέγέέ, πΏσποο ἴλαγ οπιαπαίο, 

16ὐ Πρίςί]ο, οἩ. 12, ενας 6ρθα]κα1 στερι σπνευµατικων---Όοπορτῃ- 

ἵπρ αρϊνἑαα]ς---οἩ βρἰτθαα]. ϱἱΕ05, Βἰδίθ5, ας ῬγοίαΜοτγ, ἔἶιαῦ τιο 

ΟΠ6 683 Β4Υ ἐ]ναῦ 6οβας 15 Τοτς, Ὀαέ Ὁγ νευματε Ἁγιῳ- -Ὦγ α 

Ἠοὶγ Βρὶπίς, οὉ Ὁγ ἨΠοιγ Μρίσέ, απαγητοιβ. 

Ῥας 96 οπατίητους Ποίγν δρ]ἔ, αἰπιοβὺ ἵπ {πο 6απΏιο Ῥτοδέ] 

ὮΏβΟΟΙΘΒ το δε αυτο τενευµα---οπό απὠ ἐἶνε δαπιε δρίγὲέ, ]18ὲ 88 
ἔποτο {8 ὁ δε αντος πυριος απᾶ ὃ δε αυτος Θεος, ΟΠ8 απά {ο 
ΒΑΠΙΟ6 σοᾶ; απά Υος {λῖδ το αυτο πνευµα 15 τει ΙπιτοᾶποἙᾶ 

Ίἶνευμα Ἅγιον---εν Ίἴνευματι Ἅγιω]ὶ ἨΒαί 16 Πιί ο πο ᾳἶτθ 

Ρα1] βαἠς[αοίίοη. Το 11 πποδύ ουγ]οςβ, πο στο αποί]μοτ [ποὺ οἱ 

ῥαγαππουπέ ααζλονίζψ, ίσες ἶναὲ πνλλο]ι 18 απουδεά ὃν Ῥαυἱ 

{0 Ίἴνευμα Ἅγιον, απατίλτοις, ἵ Ὦγ Πΐπι, αραίη, αβοτἰΏοά {ο το 
Ίἶνευμα το Άγιο». 1 095. 13: ἃ. '' Νο οης οὖπ ΡαΥ ἐλαί ὕοεις {8 

Ἰιοτᾶ, Όαέ ὃν νευματι Αγιφ.. ΤΗἳ8, αἰπουρΏ αηλτίητοις, ἶ8 
οοπβίταεᾶ ὮΥ ἔ]ε Ἠοὶγ δριπς--υαί Πτετα]]σ Ὦγ Ἠοὶν Βρίήέ, 

Ῥιί Ἱορίσα]]ν, ας υγθῖὶ αξ ϱΓἈπιπιαΗοα]]γ, Ὦο 1θαδοῦς (νας: Τηθγθ 

41ο {Ἴταρ διαιρεσεις---Οπο σἶαςς οἳ βἰἱΓῖ8, οπθ αἶσες οἱ βοτνίοςς, απ 

οπ6 οἶπβς οΓ ΟΡΟΓΜΗΟΠΒ, 6 πιαΥ απάτη ὃ, ΙΓ ΑΠΥ οπο οα]]5 {ου 18, 

Εἶναῦ {λογο ηγ9. οἶαεςος οἳ ρἵεις ος οβ]οβ, οἶηφβοῬ οῇ βετνίσας, απᾶ 
οΊαδεες οἳ οροτα[οπ5, βιιβ]οσβτο]σ απᾶ οΏ]ασμίγαΙγ σοπἑεπιρἰαίρᾶ, 

Ῥτπέ (ποτο 16-- πο δε αυτο πνευμα Ἡ, πηᾶ {θίο ἶς---ὕ ὃ αυτος 

κυριος Ὀ., Ἀπᾶὰ ἴιουο ἱδ---'' ὅ αυτος Θεος”. Ίορ Ὀ]γίπο αρβοπίς, 
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ΚΙΝΑ ΠΑΜΕΘ ΥΠΕΒΙΟΝ. 

89 Απά ντο ἆἲο Ψἱίποςβος οἱ 

αἲ] λλίησς νυλίοι Ἰο ἷδ, τού] Ίη 
ἐμο Ἰαπά οἱ 116 ἆ9/8, απᾶ 1π ζ6- 

γαβ8]σπα Ποπ 6παγ 1ευ απᾶ 
Ἠαηρφεά οἨ α ἴχθο: . 

40 Ἠϊπι ἄοά ταῖσοά αρ πο 
Ομνά ἆαγ, απᾶ απθυνοά Ἰάπα 

ορθεΏπΙγ; 
41 Νο {ο αἰὶ ἐπο ρθορ]ο, Ῥαῦ 

απίο νύηθαδες 6Ἰοβοῦ Ῥθίοχο οἱ 

(οἆ, ευοι {ο 18, Ψ1ο. ἀῑά εαξ απᾶ 

ἀτιπῖς ννἰθι ήπια αξξοχ Ώς 1956 {10Π1 

ἔιο ἆθαά. 
49 Απά Ἱο οοπηπιαπᾶσά τ18 έο 

τοσο] Πίο Όλὸ Ῥθορίθ, απᾶ ο 
ἐθαέῖίν ἐῑαῦ Τ6 18 ο υπ] Ὕνας 
οτάαϊποά οἱ ἄοά {ο ζο ἴ19 ) αάσο 
οἱ ααἱο]ς απά ἀθαά. 

48 Το Ἠϊπι οἶνε αἲἰ {πο Ῥτο- 
Ό]είς νύποςς, ὑμαῦ ἐπτουσῃ μἱ8 
Ώαπις Ποβοσνοί ρε]αγοίΏ ἵη Ἠϊπι 

βΠα]] γασθίνο τοὶββίοη οἱ ΒἴΠ8. 

44 ΤΤΠΙ]ε Ῥεῦευ γαῖ 5ραΚο ἴπεςθ 
φονάς, ἐ]ο Ἠο]γ ἱιοςδύ {611 οἨ αἰ] 
ἴλοπι ο Ππ]ο]ι Ἱοαγά ἐῑιο νοτς, 

46 Απᾶ ἰπ6γ οἱἳ λα οἴτοαπι- 
οἰθῖοα νυπ]οὰ Ῥε]ενεᾶ, νοιο αθ- 

{οπ]κ{ρᾶ, 8 ΠΙΑΠΥ 88 σαΠ1θ νΙ{]Ἡ 
Ῥοΐου, Ῥουάιιδο {ού ο ἴο οπ- 

ε]ει αἱβο γαβ Ῥουτεά οαῦ ἴπα 
αῖ{ οἳ ἴ]ιο Ἠο]γ Ποεί, 

46 Του αγ Πουτᾶ {ποια βρθας 
ψέἩ {οηφαθΒ, απᾶ πιαρπΙ{γ ο. 
Τ]ση απ5εχοᾷ Ῥείοι, 

47. Όση ΔΗΥ πια ζοδ]ᾶ νναῦθν, 

απεΏκ τεχτ. 
- / ΄ Ωω 

ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες πάντων ὢν 
- / - , 

ἐποίησεν ἐν τε τῇ χώρα τῶν ᾿Ιου- 
/ 9 2 ς / Δ 

δαίων καὶ ἐν ἹἹερουσαλημ' ὃν 
ε -ν [4 ον / 
ἀνεῖλον κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου. 

- κ / - / 

40 τοῦτον ὁ Θεὸς ἦγειρε τῇ τρίτῃ 
ἡμέρα, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῇ 
γενέσθαι 3 οὐ παντὶ τῷ λαῷ, 

΄ - 

ἀλλὰ µάρτυσι τοῖς πρΟΚΕχειροτο- 
Δ . - - 

νηµένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡμῖν, 
οἵτινεν συνεφάγοµεν καὶ συνε- 
πίομεν αὐτῷ; μετὰ τὸ ἀναστῆναι 
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν' 33 καὶ παρήγ- 
γειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ, καὶ 

διαμαρτύρασθαι, ἕ ὅτι αὐτός ἐστιν 
ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς 

/ . / 

ζώντων καὶ νεκρῶν. " τούτῳ 
/ « - - 

πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦ- 
σιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεὶν διὰ 
τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν 
πιστεύοντα εἰς αὐτόν. "Ἔτι 

- - ΔΝ 
λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥή- 

.ν / Ν . 

µατα ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ Ι]νεῦμα 
να 9 ἃ ΄ ΔΝ ἓ) / 

τὸ «Αγιον ἐπὶ παντας τοὺς ἀκου- 
Ν / 465 ν σ 

οντας τον λογον. καὶ ἐξέστη- 
ο) ν 

σαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι 
- [ο / 

συνῆλθον τῷ «ΠΠέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ 
Ν 5), ε α - ε , 

τα ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Αγίου 
/ / 

1Πνεύματον ἐκκέχυται; 56 κουον 
γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις, 

κ καὶ μεγαλυνόντων τὸν «Θεόν. 
/ 

τότε ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος, ὉἹ ήτι 

ΠΕΝΙΡΕΟΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

Απᾶ νο αγο ΥγΙὔπθβΒΘς οἱ 51] 30 
ήπος υγ Π]οῖ 11ο ἀῑά, Ρο ἵη 
ο ]ηπᾶ οἱ ο 2618, απά 1Ἠ 

{6υπκα]θιας ποπα που εἶθν, 
Ἠαηρῖης Ἠ]πι οἨ ἃ ἴχθο. Ἠίπι 
ἀοἆ ταϊκεά αρ ἴμο ἡπϊνά ἆαγ, 
απᾶ βΏθιγοά ΠΠ οΡεΠΙΥ2Σ ποῦ 
ἐο αἲ] {πο Ῥεορίε, Ὀιΐῦ ἴο νή- 

Ώθββες Ῥοεΐοτο οποθει ϱΥ ἀοἆ, 
6Υ6Π ο 118 Ὑγ]ο ἀῑᾶ εαῦ απά 
ἀνῑπίς θὰ Πάαι α[ζθι Ὦε 1086 
Ποπ ἴλο ἆθαᾶ. Απᾶ ο οοπι- 
ππωπᾶθά 18 {ο “αΠποππσθ {ο {ηο 
Ρεορίθ, απά {ο {εδῖ(γ ἐαί 16 18 
πθ Ἠπηβα]{ νο 18 ογάαῖηθᾶ ὮΥ 
ᾳοᾶ, {ο ο {ιο ]ιάσε οἱ ἰμε 

Ἠνίης απᾶ ἴμε ἆεαᾶ. Το Π11 45 
]] πο ρτορ]λείς {αδήίγ, ὑλαῦ 
π/ηοεγεν ᾖῬοἱίουο ἵπ Πα 
5]ια]], {ΠγοιρηΏ Ἠῖ8 παπιο, 16- 

οαἶνο τοτηἰβεῖοη οἱ αἶπβ. ἵ η]]ο 
Ῥεΐοι νγας εῦ δροαἰίπσ {ῃερθ 
ΥοχάΒ, ζμο νΗΠο]γ βρῖπ]6 {611 οἩ 
3] ἔποβο ΥΠο Περτᾶ 0ο υγοτᾶ. 
Απᾶ Ί]οβο οἩ ἰμο οἰτοιιηοί- 
αἶοπ, νο Ῥε]ενεᾶ, 8 ΠΙΑΠΥ 

88 οπ1θ πδ]ι Ῥοῦσχ, Ίο 3δ- 
ἰοπϊδιεά Ὀθδοβιβθ ὑλαῦ οἳ ὑμο 
επΏ]ος ε]εο, ἴ]ιο ϱὲ οἳ ἐο 
Ἠο]γ βρ]6 να Ῥουχεᾶ οαὔ. 
Έου λεν Ποανά (παπα βροα]ς 
ση οὐλει ἄξοησαθβ, απᾶ πιαση]- 
{ αοἄ. 1πεη Ῥεύει απβν7οι- 47 

42 

46 

5 Ἰηουξαι και διαµαρτυρασύαε, ο Ἠετα]ᾶ, οὉ {ο απποιποθ 
απᾶ αἴῖοδί {ο ἴ]ο Ῥουρ]α, ἴο Ρτουἱαίπι απᾶ {ο {ορ ἐμαί 16 8 

19 πγ]ο ἶβ.ογάαϊπει. Ὡρεσμενος, ὥρεζω, αεἰεγπιϊπες, οτααἰπεᾶ, 
αεείατεᾶ, Βαο]ι ατο 168 τερτοθοηίαὐἶγος 1η σ0Π1, ΤΟΥ, Ἠο {6 Ῥοΐ]ι 
αργοϊπἰεά απᾶ ἄεείατεά {ο Ὦο ἴ]ιο ]αᾶρο ο η], 

ἆ Γλωσσαες, πο ἵπ οΠ6 ἴοηραο, Ὀι6 {Ώ {οηφιο8, οοΏβος ποπ γ 

Ένα ἑτεραις, Ὠοξοτο οπιρ]ογσᾶ, 18 Ἠογο ἱπιρίίοά οπᾶ ΑΠοπ]ά Ώο 

αρρ]ίοά. Τὲ 15, Ιπάθθά, πιοτο {ηδη ]οπίσδΗγ ἱπρμσᾶ, {ος 1ὲ 18 

Ἰπθπισἐοᾶ Ίπ. ἔο Ἱποτᾷθ, τοτε απεκριθη ὃ Ἴζετρος, Ίλλετ Ῥοΐου 

τοβροπάσᾶ, ου απβινογθῆ---λοίς ἠπαπϊγίος οἱ οοισ5ο, 

εντοο Ῥιγίπο {αποίίοπς, απᾶ {νου Ἠίνίπο οροἵαήσοπς---θπι- 

Ῥτασῖπρ ἔο ρεγ5οηα]{ήο5 ος {επογαΙ---ἵπ έ1ο Ταίμον, ἵπ ἔμο Φομ, 
Άπᾶ ἵπ {1ο Ἠοὶγ Βρὶσίέ, οὗ {ο Ἠοιγ ἄποβί οἳ πε Οη/Εάαπ 
ἑοπιρ]θ. «Α4 {ου {πο ἀοβηίέίγο {16168 οἳ αΏΥ οπθ οἱ {Ίθβο Ώ(νῖπο 

Ῥοτβοπα]{6ἱ66, οὐ οροτα(ἰοπ8, Ἡθ βἹου]ᾶ πού ο Ἡγρετοη ίσα], 

Τπο ἀἰοίίοι οἱ {νο Βρίσι6 15 αἲἲ δα{Ποίθηῖ, απά ἶοπο θ/Ποίθης, [ο 

πο ]οαβί απᾶ {19 ργεμίεςύ Ἠοαᾶ οἳ Ποατῦ ἵπ αἲὶ {1θ αρθΒ οἳ {1ο 

ταῖσα οἳ βίἍσθ. Απά Ίοηοο, πγἰζοιέ αἩΥ βρεοπ]αίίτο ἐ]οοῖοσγ 

ος ΟΠηὶβΕοΙοβΥ, ἐλαῦ πνλἰοἃ, ὮΥ οπο ΟἨτὶβάατ πντίίου υπᾶοτ 

βαρειπα ατα] ᾳιϊάσποο, 8 αδογῖθθᾶ ΒΟΠΙΘΙΊΠΙΘ8 ἴο σᾳνευμα, ἵς 

πραΐΏ αβοτἰηθᾶ {ο το πνευμα ΡΥ Ἠϊπιβο]{; απά αραῖπ ὮΥ οἴ]ους 

{ο Ἴἴνευμα Ἅγιον---Ώπιᾶ ἴο το Άγιον «Πἴνευμα---απᾶ {ο πιαΚο 16 

βαρογ]αζίγο ἰπ ΒΟΠΙΘ 63868, το Ίἴνευμα το Ἅγιον, ὙΠῖοΏ ο8Ρ8 ἴλπθ 

οἵἵπιαχ οἳ ργαπαπηα{λσαὶ Ῥτοσ]βίοη απά οἳ οχοροίίσα] ἀοτο]ορπιεπῦ, 

ΤΠ οπο βοπίοποο 1Ίνευμα Ἅγιον 18 ἰαπίαπιοιπέ {ο το Πἴνευμα---π8 

ὁ Θεοε ἶ8 {ο σε]ιουα]ν. 
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Όλαῦ {λθβο Ἱου]ά πού Ῥο Ρ4ρ- 

ἐἱζσεᾶ, ον ]]ο] Ἠανο τοσθὶγθᾶ ἴῑα 

Ἠο]γ Ποβί ας Υνε]] αφ Ίο ἳ 

45 Απά ο οοπιπιαμάσά Ί]θιι 

ο Ὀο Ῥαρίθϊζαά ἵη 1ο παπιθ οἳ ὑμο 

Τιοτά. 

{ο {811γ οδι(αῖα ἄαγβ. 

που Ῥταγοά {που πι 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

Απο ἴηο αροβῖ]ε» απά ῬτοίΏγοη 
Πιαῦ Ίνοιο 1Π οἆπᾶσεα, οσα {πια 
ἴμο οποιος Πα αἱδο τεσεϊνθά 
ἐμο νυοτᾶᾷ οἱ ἀοἆ. 

9 Απά γιοι Ῥοΐον Ὕναβ 6ΟΠ16 
πρ {0 {61 βαἱθΙ1, ἴπου {μαῦ γγειθ 
οἱ ἴίο οἰγοαπαοϊθίοηπ οοπἑοπἆσᾶ 
σσ Γήπη, 

ὃ Βαγίπα, Τ]οα γγεηίθεύ ἵη 6ο 
ΠΘΗ πποϊγουασἰκσᾶ, ππᾶ ἁἀῑαδεί 
ου νι ζὮ ΓἹπθπῃ. 

4 Ῥιΐ Ροΐου τοηοαασιδας {ο πιαί- 
ἰσν {οἱ ἴλο Ῥοριηπίης, απὰ οχ- 
Ροιπάαᾶ 6 Ὦγ οἵάει ππίο ἔμεπι, 
ΒΑΥΊΠᾳ, 

6 1 να Ἱπ ἴμο οἱἵγ οἳ 7ορῤ8 
Ρταγ]ης: απα 1π η ἴταηος 1 δαν ἃ 
νὶείοα, ΑΔ. ορ ζαϊη νοςςοὶ ἀἆαξοσιιά, 
38 16 Παᾶ Όοεῃ α σιοαδύ »]εοῦ, Ἰοί 

σπμΕΙς ΤΗΣΤ. 

τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί τις τοῦ 
μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες 
τὸ «Πνεῦμα τὸ Αγιον ἐἔλαβον 
καθὼς καὶ ἡμεῖς;  προσέταξέ 
τε αὐτοὺς βαπτισθῆναι ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ Κυρίου. τότε ἠρώ- 
τῆσαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας 
τινάς. 

ΟΜΑΡ. ΧΙ. 

᾿ΗΚΟΥΣΑΝ δὲ οἱ ἀπόστο- 
λοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ 
τὴν ᾿ουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἔθνη 
ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 
5 καὶ ὅτε ἀνέβη ἸΓέτρος εἰς ΄Ἱερο- 
σόλυμα, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν 
οἱ ἐκ περιτοµῆς, ὃ λέγοντες, Ότι 
πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχον- 
τας εἰσῆλθες, καὶ συνέφαγες αὐ- 
τοῖς. Ἡ᾿ Αρξάµενος δὲ ὁ Πέτρος 
ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆε λέγων, 
ὅ ᾿Τεγὼ ήμην ἐν πόλει Ἱόππῃ 
προσευχόµενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκ- 
στάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός 
τι ὡς ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρ- 

ΠΡΕΝΙΦΕΌ ΥΕΕΒΡΘΙΟΝ. 

εᾱ, Οαη αΏγ πιαη "Τοχρ]ᾶ ἴπθ 

ιπηὔετ, ἐλαῦ ἴμαβο βἰου]ά ποῦ 

Ῥο Ἰππιθγβθᾶ, ὙγΠο Ὠ8Υθ /16- 
οδοϊγαᾶ ἐ]ιο Ἠο]γ βρὶτ], 8 Υ/6]] 
88 ποῦ Απά ο οοπιηαπά- 48 

οἆ {]απι {ο Ὦο Ἱπιποιβθά 5ἱΠ 

{ῃθ παχΩθ.ο{ ὅ]ο Τιοτά. ἜΤῆοἨ 

ἴπευ γθαιεδἰοά Ἠϊπα {ο 1οπαβῖη 
ΒΟΠ1Θ ἆ1γ8. 

ΟΗΑΛΡ. ΧΙ. 

Ανν {πο Αροβί]6ς απά Ὀνοί]ι- 1 
τοῦ, Ἠ(Πτουσ]λουύ ο αάθα, πευτᾶ 

Όιαῦ ἐῑπο 6 επΏ]θς αἱδο Ἠαά τ16- 

οαϊνεά ιο υνοτά οἱ ἄοά, Απᾶ 2 

'ψ/ηθη Ῥοΐαυ Υγοηῦ αρ 1ηΐο σ6χα- 
βα]θιη, ἴΠ6Υ οΓ {1ο οἱγο τη οἶβίοτ 
μἀϊκραίοά οι Πτα, εαγίας, 
οι πββοοϊαῦεᾶ νυν Πο Ψ ιο ὃ 

ὦθυς αποϊγοιπιοὶσαᾶ, απᾶ αἲο 
μπα ἐἶλοπ, Ῥιαΐ Ῥοίουγ 1ο- 4 

Ἰαΐεᾶ {ο πιαδίογ {οσα ἴ]θ Ῥο- 

ρ]πηϊίης, απᾶ ποὺ ἰδ Του ἵπ 
οχάου {ο ἔλαπι, βαγίης, Τ Ίνα8 ὅ 

ἵπ ἴμο οἳςγ οἱ Ζορῥᾶ, ΡαγΊπς; 
απᾶ δαν”, ἵπ ἃ Όππορ, ἃ γἱ- 

είοηι, βοπιθίλίης ἀοφοεηά, Ι]κο 
ἃ. ρτονύ 5πεεῦ, 1εύ ἀοννα {οπι 

ε Κωλυνσαι, }οτνίά, ᾖήπάετ ποί δι[]στ, πο Ρογηιὲ, οὐκίνιοί, 
τοἡ]ιοίά. Το ὑδωρ, ἴ]ε Ἱναίοτ, ποῦ 1ωαἱογ, Ιπᾷἱομῖνο οἱ ρ{ο- 

οπήποποο,. 88 60ΠΙ, Υογ. ϱἶγος το {μίς πνοτᾶ, λπαετι 48 ἸΥε]ὶ 

38 {ο /ογδίά, ἴο πολδίαπά. Τις Ῥτππογ τηθαπίης ρἶγει ὮΥ 

14ᾶ. απᾶ Βοοίέ, απᾶ ῬἨοῦ., ἴο ομὲ εἶιοτί Ἰηᾷϊσδίος πποτο ἶναα 

τδίά, Τὸ Ἱπιρήος ποῦ ποτο]γ υλ]οἰάΐπρ, Ῥαέ Πἰπάστίπα, οὗ 
ἀοὐαττῖης Υναΐον. Ίταο πο επ]θΒ Ὀσ[οιθ αά Ώδον πάπα] {οἆ 

1Πἱο ἐλο ΟΠιτοἩ, Πος ΥΓ {1οΥ Ἰοο]κοά [ου, ος εοαρί αἴίου, 

ΒΥ {ιο ἀοινς, τν]ο νά απββαπιεά ἐλιαί εα]γαί]οη Ὀε]οπροά οχο]ι- 
Βἰγο]γ (ο {λποπι, 

{ Έμου Ἰπᾶ τοσθϊγεᾶ, το ΊἼνευμα το Ἅγιον, Εῑιαῦ ΒΗΠΙ9 το 

Ίνευμα το Άγιον οἳ πλίο]ι Ἡθ ]αά 8ρο]ει, απ 416Υ ᾖαᾶ σηἰζ- 

ηρββες, 

5 Εν τῳ ονοµατι, ἵπ 11ο παίπθ, ος ὮΥ ἴλο αι ὐλοτί{γ οἱ ἐἶνα 

Τοτᾶ, Ίο οοπιπιαπάεᾶ Ίλιοτα ο Ὀθ {πιτηθγβθᾶ. Ἴ1ησου ϕἌριστου 18 

πηποχοᾶ ὮΥ Ὦπ., απᾶ ροββοβδες είτοπᾳ οἰπίπις {π {1ο δδίοοπι οἳ 

ΟΠΙΘΕΡΛΟΠ. -Ἔις το ονοµα, απᾶ εν τῳ ονοµατε 319 ΠΘΥοΤ ειιῦ- 

βΗἐιέθᾷ ἰπ Ὠποτοά, οἨ Οἰαρείο Πἠέθταίατο, π8 ΒΥΠΟΠΥΤΩΒ, Ί]ο 
πυέλοτίἐγ Ὁγ τλὶοἩ αΠΥ αοῖ {5 Ῥοτ[οιπιθά πααδὺ ηογος Ὦο οοἩ- 

Φυαπᾶσα υγλ{] ἐἶο πιθαπίης, ου Ἰπίοπί]οη οἳ 16, 

Ν Κατα την Ιουδαιαν, '!ἰΠΛί πευο ἵπ σιιᾶρα 3 σοπα, τοτ, ΤΗΙΒ | ας 

γοτδίοα ππὶρ]έ Ιπάϊσπίο 8οΠηΘ Ρίασο ἵπ ἁἆπάθα, 88 εν Ιουδαιη. 

Ῥιαὸ µατα ἆοτο οαρ]Ώέ {ο Ὃο τερτοβεπἰθά ὮΥ (ουρ]οιέ, Ἡ5 Τὲ 18 
{ουπᾶ 1π οοπι. Υογ, οἳ 1μι]κο)ς 6 οβροῖ, απά ἵπ Μή5 Ῥοοῖς, 45 Υγεί] αβ 
{π οἸαθαῖο (ἀτοεῖς, Τη Τωμ]κος πν ἤπρς Ίο Βπά 1έ 5ο τορτεδοπίοᾶ., 

Ἰπ Ἠἱς «σεμοὶ δι 1,4, 505 256155 9:81, 42: 10:91: 

24: ὅ. 

{ Καὶ ὅτε, ἆοον πού ἱπάϊσαίο «ένο, τυ]ιοπ' Ὀαξ, "' ατιά το]νεπ, 
Ῥοΐου ποπύ αρ, {Ώαγ οἳ ἐπο οἰτοαπιοϊδίοι , Πο γους ἵ6 
ποῦ ἵπ {πο ἐοχί, απᾶ 16 τουπάαπέ,  Έλοι σγοπ{εεί ἱπρ) ἆοεε 

ποῦ, η ου δἳγ]ο, γορτεβοπῦ Όλο 86Π86, α5 Ἱπο]ἱ 5, {/οι αδδοοἰαἰεὰ 

το]. «Αβδοοϊαῖο ἵδ ποί {ουπά {π Ιΐπρ ἆαπιοβ) νοτεῖοπ οἱ Ν. Έ. 

Τὸ Ίπαβ πο {πει ἵπ {α8μΐοη, οοοαττίαρ οπ]ψ ἐπίσο ἵπ ἴῑπο οἱά. 

Βαἱ ποῦν, πο ἴθπι 16 πιοτο αρροβί{θ Το ἐπί απά οἱΠοΓ Ρα8βΑΡ6Β 

Ίη ἴπο Νο Τοβίαπιοιιό, 

} «Ίιεκρινοντο, ' οοπθοπᾶθᾶ ση] Πίτα} σοπι. τοῦ, ΤΗἱ6 απᾶ 

πάς, γ. Θ; ατο {πο οπΙγ Ῥϊασοθ, ἵπ {πο Ομτ]δίαυ Βοτἱρέατο, 

σίετο {ΠίΦ τγοτά 6 τορτοξοπ{οᾶ Όγ, εοπίεπὀ, λα Ώοτίὶ ε0η- 

ἱεπάεά αὈοιέ ἴλο Ὀοᾶγ οἱ Μοβοβ. «Ιἱσριωεᾶ, ἵβ πιοτο αρροβίέθ 

{ο ααθείίοπς οἳ ἀθῦπία, απᾶ οβρθοϊκ]]γ ἵπ Βιο] 3 οπίοροῦγ. Ίο 

Επᾶ ἵὲ ας τοπᾶοτοᾶ, Ἐοπα. 141 1, αρρ]ιεᾶ {ο Βιοἷ 69805, 

μ ἁοπΏί{αὶ ἀἹεριἰαήοπθ.” 



ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙ ΓΡ. ΟΠΑΡ. ΧΙ. κ] 

ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΒΒΙΟΝ. 

ἄοννη {οπι Ἠθανθη ΡΥ {ουν οοἵ- 
ποί5; απᾶ 16 68Π16 ΘΥ6Π {ο Π16: 

6 Ὄρον {ο νπῖοὮ γΥεη 1 αᾶ |6 
[αδίοπαᾷ πι]ηθ 6Υ68Β, 1 οοηςβὶἀστοᾶ, 

απά αν” {οιγ-{οοῖοά Ῥοαςδῦς οἱ 

1ο οαχζμ, απά υγ]]ά Ῥοδαςδίςβ, απᾶ 

ογθερίης Μ1ἱΠρ8, οπά {ονγ]8 οί ἐπο 
αἱν, 

7 Απά 1 Πεατᾶ 8 νοίοο βαγῖηρ 

αηίο 116, Α.ἱβθ, Ῥοΐθυ» ΒἰαΥ, απά 

εαῦ. 

δ Βαΐ Τ βαἰᾶ, Νούῦ ϱο, Τιουά: 

{ου πούμ]ίπρ ΟΟΠΙΠΙΟΝ ΟΥ ππο]θᾶῃ | 9 
ΜαῦἩ αἲ αηΥ πο οπίθτοά Ιπίο 
ΠΙΥ πιουίη. 

9 Ῥιΐ ἴλο γοῖσο αΠΒΠΘΓΕά πο 

αραϊη ποπ Ίθαγεν, /Παῦ ἄοά 

Παῦῃ οἸεαπβοεᾶ, ελα ος] ποῦ οι 
ΟΟΠΊΊΠΟΠ. 

10 Απά μα νναβ ἄοπο {τοι 
ἴπιθδ: απᾶ αἲ] νγοτο ἄτανα αρ 
αραίη Ιπίο ΠΘΗΥΘΠ. 

11 Απᾶ Ῥο]ο]ά, ἱππθᾶίαῦεΙγ 
πεις Υ6χο ἴητορῬ 16Η α]γοιᾶΥ 
οοἵπο απίο πο Ποιδο «δις 1 
ὧαβ, δοηῦ {οια Ό6βατοα, αΠ{0 16. 

12 Απά ἴμο Ορ] Ῥαάς πηθ 
6ο υηζμ ἐλοπα, πούπίηρ ἀοαρίης. 
1ἴοσθδουοτ, έμεβο αὶχ ΡΥοὔμτοὮ α0- 
οοπηρααἷθᾶ 118, απᾶ ν6 δηἰθγθὰ 
1Π{ο ἴ]ιο Ὠιθτι”8 Πομβο: 

18 Απά ο βοιοᾶ 48 Που’ Ίο 
Παά Βεεη απ 4προ] Ίπ Πὶς πομφο, 
νήσο Βὐοοᾶᾷ απ εαῖά ιηίο Πήπι, 
Φοπά Τπθπ {ο οβρᾶ, απά οα]] {ος 
ΘΙΠΊΟΗ, ὙνΠοξδα ΒΗΤΠΑΙΩΘ 16 Ῥοίθι; 

14 πο ια] ο]] έἶϊορ πγοτάβ, 
Ψ/ΘΙΘΡΥ ἴμοι απά ο]] ἴΠγ Ἰουβα 
βΏα]1 Ῥο δανοᾶ. 

16 Απά 8 1 Ῥεραηπ {ο βρεαίς, 
{πο Ἠο]γ ἄΠοςύ {611 οπ {πθπι, 48 
οἩ 18 αἲ ἴιο Ῥορ]ηηίης, 

16 ἜπεἨι τοπαπιροτοά 1 ἰπο 

απΕΕΙς τεστ, 
3 ο) / 3 ευ 

σιν ἀρχαῖς καθιεµένην ἐκ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ" 

εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν, καὶ 
5 π , ο ο 

εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ 
ΔΝ Δ Ν 

τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ 
9 ον 2 - / 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. ᾖἸ ἤκουσα 
Ν Αα / . 

δὲ φωνῆς λεγούσης µοι, «ἄ4να- 
Δ / . Ν / 

στᾶς, «ΠΠέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 
5 Ν - / τά 

ὃ εἶπον δὲ, Ἠζηδαμῶς, κύριε" ὅτι 
. Δ ΑΔ ΄ / 

πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέ- 
- Ν / 

ποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στοµα µου. 

Ὁ ἀπεκρίθη δέ μοι φονῆ ἐκ δευ- 
τέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 4 ὁ 

Ν 

Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. 
10 - Ν 3 / 3 Ν Ν 

τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρὶς; καὶ 
/ ια α μ Ν 

πάλιν ἀνεσπάσθη ἅπαντα εἰς τον 
υ / 11 Νο λ Ε . 

οὔρανόν. καὶ ἴδου, ἐξαυτῇς 
τρεῖν ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν 
οἰκίαν ἐν  ἤμην, ἀπεσταλμένοι 
ἀπὸ Καισαρείας πρός µε. 3 εἶπε 

Ν - κ: 

δέ µοι τὸ πνεῦμα, συνελθεῖν αὐ- 
- Ν / 5 

τοῖς, μηδέν διακρινὀµενον. ἡλ- 
Ν Ν . ἃ θον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἐξ ἀδελ- 

Θ ώ / μ 
φοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν 

/ οἶκον τοῦ ἀνδρὸς, ὃ ἀπήγγειλέ 
τε ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον 
ἐν τῷ οἴκῳ αὑτοῦ σταθέντα καὶ 

/ ο / 
εἰπόντα αὐτῷ, -Απόστειλον εἰς 

/ / / 
᾿Τόππην ἄνδρας, καὶ µετάπεμψαι 

Ν 3 / / 

Σίμωνα, τον ἐπικαλούμενον 11ε- 

Τρον» ὃς λαλήσει ῥ ῥήματα πρός 
σε, ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ 

οἶκόφ σου. Ἰὃ ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί 
ο 3 / ε ΔΝ - 

µε λαλεῖν, ἐπέπεσε το «Π[νεῦμα 
Χο 35 ) Ν α λ 

τὸ -ἄγιον ἐπ αὐτους, ὥσπερ καὶ 
3 « - » 3 - 0 / 

ἐφ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇῃ. ἐμνέσθην 

ΠΕΥΙΘΕΤ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ΠθβΥ6η ὮΥ {οισ οοΓΠδΙΒ, απᾶ 16 

οδΊηθεγθπ{οπιθ. ὌρουἌ πΥΠΙοἩ, 
ὦηθη 1 παά κεβγηεΒ[]γ ]οο]οᾷ, 1 
οοηβ]ἆθιος, απά 6ανγ {οατ-{οοίθᾶ 

απΙιθ]ς οΓ νο δατί]1, απά νυ]]ᾶ 

Ρεαδίβ, απᾶ τορᾖί]εβ, απά Ρἱάβ 

ο{ {16 αἰγ. Απά 1 ἠουτά ἃ νοῖσθ; Ἰ 

εαγ]ηρ {οππθ, Ατίςε, Ῥείει ; ΙΙΙ 

απᾶ οαξ, Ῥιέ 1 καϊᾶ, ποῦ 8ο, 8 

Τοτά; {ου ποῦΠίΏρ οΟΠΊΊΠΟΠ οἳ 

ἀπο]θαἩ, Ἰα8, οὐ ΔΗΥ ὤπιθ, 6η- 

ἰοτοὰ Ἱηπίο πιΥ πιουίἩ. Ῥαὸ 9 

{11ο γοῖος "πβ/οτθά πιθ αραῖπ 
ποπι Ώθαγεν» η απῦ αοά ἸηΒ 

οἱθαπδεά, ἰ]ιαῦ οδ]ἱ ποὺ γοι 
οοπΙπΙΟΠ. Απ 0ῖδ νναδ ἆοπο 

{ηγοῬ πιο; αηά αἱ νεγθ 

ἄναννη αρ αραία Ιπύο Πθανθῃ. 
Απά Ῥε]οίά, ἐποτο νοιο ἵπι- 

πηθάἰαῖεΙγ ἔμτες πιει αἰτευάγ 
οοσθ {ο ιο Ἠοαβο Υθτο 1 

Υ/α5, δοπῦ οτι Ο59Ε8Τοὰ ο Π16. 

Απά ἐλο ΕΒρὶηῦ Ῥαάς πιο ϱο 12 

ΥΥΙὮ επ, ἀουρίίης ποί]]ης, 
Απά, ἩΠΠοΙΘΟΥθ6Υ, ἴηαδο βἰχ 

Ῥνείμτεη αποοοπιραπῖθά 1ηθ; 

ππά ννο οπ{ογεᾶ Ἱπίο {πο τιςη)8 

Ἠομβο; ἃππᾶ Ἡο {ο]ᾶ 5, Που 

Ἡθ Ἰαά 8θοπ ᾖπθ ""ΠΙθΘβ6ΘΏΡΟΣ 
ἵη Π18 Ποιβδθ, νο βἰοοά απᾶ 

β914 ἰο Ἠπι; -""Φεηᾶ {ο 6οβῥρα, 
απά οσα] {ον ΦΙπιοῦ, ΦΠοβο 

βαηαπ1ς 18 Ῥοαῦδυ, Ὢο 

{6]] γοι Ινοτᾶς, ὉΥ ΥΥΠΙο ου 

μι 4 

/ αηᾶ αἱ] γοις "ποιβε βἰμπ]] Όο 
Βᾶν6ά. Απᾶ αξ 1 ὕοβαα ο 
βροσῖς, ο Ἠο]γ Θρί]{ [οἱ] οἩ 
ἔλθπη, ἂ5 οἩ 5 1π {πο Ῥορίη- 
πίπο, ΊΤ]μοα 1 τοπιοπιθεγες 16 

Κ Ατενισας κατενοου», 1 ]ιαᾷ εαγπεδἰῖη ἰοοχεά, Ῥοίίου ἐπη 
" Εκοᾶ πιγ ογρ5.”. Τιουκίπς βἰομά{αβ!]γ, ὙΓοδίαΥ, Μαν, Ἰιοοοά 

εαγποςί]γ, ἸΓαοβε]ᾶ, Ώοοίλτογά. 1 Ηχοᾶ πιγ 6Υ6Β, ΤΠοπιρβοπ, 

1. Απεκριδη, πετο ἵό πού {λδί, ἵπ 116 γ]ιο]ο οΠΙΤΟΠΟΥ, (νο 
μαπάτθά απά {οτίγ-βογεπ πιαβ), Ιὲ ἵ6 τερτοβοπίοἆ Ὦγ αποιυστ, 

φωσδίέοη, οἱ πο ᾳιιοβίίοα, 16 ινοι]ᾶ πάγο Ῥτοίοτος ἐλο Ἰνοτᾶ, 
γξδροπᾶες. 

α- Αποστειλον--ανδρας, Ππου )., ἵΒ οπ1οᾶ, ου τεριάἰαίοά ΡΥ 
απ. Βοµ., ΠαοΏ, οπά Τ Βαρείοις Τπιρ. Τοχύ. 

π 900 Νοίθ οἨ οἱ. 10: 2, 

ο Εν αρχη, {9ἱἱ οπ ἔλοιι 38 οἩἨ αξ---εἶοπι, οἱ {1ο (ἄοπί]]ος, παπά 

ας, οὗ {πο ἆουγε--- α8 ἵπ {1ο Ῥορ]ηπίηρ. 
εποο ἔτοπα Ἴοξο υγοτᾶς, Εἶνας ΄Τοπι Εἶιο ἆαγ οἱ Ῥεπίθοοβῦ, {ο ἔ]ιο 

οα]]ίπρ οἱ ἐἶιο (επίΐ]θς, πο Εἰπιί]αν ἀἱδρίαγ οἳ νο δρὶπέ 1δά 

πν ϱθθ Μοίο τν. Ρ. ὃδ. 

11 16 α Ιορῖονὶ Ιπίδς- 



15 ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΊΤΙΗΙΣ. ΟΠΑΡ. ΧΙ. 

ΚΙΝά ΙΑΜΙΗΘ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

υυονᾶ οἱ {ο Τ,οιἆ, Ίιονν ἐμαί Ίο 

εοἰᾶ, {ομπ {πάσοᾶ Ραρθζεά νηζ]ι 
γναίον; Ραΐῦ γο εμα]] ο Ραρίϊπεᾶ 
Ψ(Ἡ μο Που ἀποςί. 

17 Ἐογαδηιο ποια 5 (ο 

6ανο ἔ]οια ἴ]ιο ]]κα ρ][ς 45 ᾖο ὧιά 
πηίο 8, ο Ὀα]ίονοά οἳ. ἴλο 

Τιουἆ 5 οδις Ον]δί, ονλαῦ ννας 1, 
ἐναῦ Γ οοα]ά ννιέηδίαπά ἄοα ᾖ 

156 Ποπ {μα Ἰοπχνά Ίλοςαο 
{ήπσς, ΌἱοΥ Ἰο]ά {λαῖν Ῥοποο, 
απά σ]ου]ῇοά αἄοά, βαγῖης, Τπεν 

Παζ ἄοά αἱξο {ο ὅιο (οθπίϊ]ος 

βιαπίθά τεροηπίπησο ιΠ{ο Π{6, 

19 Νου μον ὙυΠῖοη Ἱνειθ 
βοα{{οιοᾷ αὐτουά προ ἔ]ο ῬΏ6υ- 
ΒθοιιδἰοἩ ἐιαῦ 4:59 αὐοιπῦ Φί6- 
Ῥμετ, (πγε]]εᾷ α5 (αν αξ Ρ]9- 
πϊσθ, απά ΟΥΡρτΙΒ, απά ΑπΠίΙΟΟΗ, 
Ῥχουσ]μίπς {ο ινονᾶ {ο ποπο Ραἡ 
απίο {πο Ζοννς οΠ|γ. μ 

20 Απά 5οπιο Οἱ ἐἶοπι Ίος 

ΔΝ / 

τον Όεον; 

καὶ Κύπρου καὶ 

µόνον ᾿Ιοδαίοις. 

απεσις τΕχτ. 

κυρίου, ὥς ἔλε- 
εν, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδα γεν, ην µεν ἐβ - 

« - λ / ἀ 
τι, ὑμεῖς δε βαπτισθήσεσθε ἐν 

, . 5 π 
Πνεύματι Αγίφ. Ἰ ἨΕὶ οὖν τὴν 
/ Δ / | » 

ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 
Ν 5 / 

Θεὺς ὧςφ καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν 
» 9 39 -σ/ 2 - Ν 
ἐπὶ τὸν Άυριον [ησοῦν Χριστον, 

Ν λ 5 Ν - 

ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι 
/ 

᾿Ακούσαντες δὲ 
α- ε / 9 2 / 

ταῦτα ἠσύχασαν, καὶ ἐδόξαζον 
λ Ν / ευ, Ν 

τον Θεον, λέγοντες, .4ραγε καὶ 
. « ΔΝ ΝΔ / 

τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν µετά- 
νοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν. 

-- - /. Ν 

19Ο μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ 
». ͵ κ. , ε.α... 

τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ 

Στεφάνῳ, διῶλθον ἕως Φοινίκης 

λ ω ε/ 
δε τοῦ ῥήματος 

δενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ 

πΕΝΙΘΕΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Όλο ἀοο]αγαίίοι οἱ ἐῑο Τιοτᾶ, 
Πο Ἡο καίᾷ, ἆομπ, ἱπᾶρεά, 

ἵππιοιβδεά ἵη γναῦον, Ῥαΐ γοι 

βηΏα]ἱ Ῥο Ἱπιππεγθαά ἵη ἐ]ιο Ἠο]γ 
Μορ]ηΐζ,  απδίποθ, ἴμθη, οά 
Ε3γο ἔ]θιη ἴῃπθ «8ΗΠ1θ σἱ/ῦ οΥεῃ 

86 Πο ἀῑά {ο 118, Ὕ ιο ο 

υο]ενοί οἩἳ. ἴιο Τιονά .σδιις 

Οδ ο Ίνα ΤΙ λα Τ 

οου]ἀ ννἐδίαπᾶ 0ο } «Ὕγ]ιοιῃ 

{που Ἱουνά μεδο {μ]πρς ἴλογ 
ψνεγο αἱ]εηί, απά σ]ον]βεᾶ '.ο4, 

εαγίης, ο, Ίποη, Ἰπάθθᾶ, Ώὰς 
18ο σιππίοἆ {ο {πο (οηῦί]6ς 

ἴπο το[ογηιαὔίοη {ο Πίο. 
δουν {που νο Ἱνεῖς βσαἲ- 

{οτεᾷ οὈτοπά, προπ πο Ῥου- 
βοουίοα {ἐλαῦ ἆγο5ο αροιῦ 
Φ{6ΡΙΕΣ, νανο]]εά αἱ {αν ας 
Ῥποπ]οῖα, οπά ΟΥΡΥᾳ5, απ Δη- 
Ποσο], βρααἰπρ "ὗῃο γγουά {ο 
ποήθ διαέ ν46ν. Απά βΟΠ1Ο 20 

8 

--- 9 

"Αντιοχείας, μη- 

0 ἦσαν δέ τινες 

δουν αἶνοιι. οἱδο ου Νουἱά που ηθγο ποπο 5ο {αν Ὀαοῖς, πο 

πίσυνα]. Ῥούνοση ὑλλο ἆπγ οὗ Ῥοπίσουςί, απά ὕλο οπ]]ῖπς οὗ λαο 

ου έΐ]ος, Ἱῃ Ο0βαή6α, ἶ5 ραἱ ἆοινη, Ὦγ οι” νοδὲ Β]011οα] 6οἶχο]αι5 

Ἀά ουπιπιοπίαίους, α5 αὐοιί 5ονοπ οὐ οἰσΏηί γομῖ5. Όσο ἴ]ιο 

ογοποἱοσγ οἳ οι” πιοδὲ αρριογοά Ῥο]γρ]οίί ΕΒἱυ]ο. «Λάαιι 

Οἰατίς ππαίκο 1 δοπιθ 11 ου 13 γοαῖ5, Ἅπ]κα ἴ]λο Ἰονγοςί ἤσιτο, 

παπά ο 1οἱυ Ερίν, ἵὰ 146 ρυδ]ο πιαπἰ(οβία[ίοπς οἱ 6πρου- 

πανκ]. αἱσδ, ἆθδοομᾶσά οπΙγ ἐννίσο--- ιό ἐῑνο οοιηπιοπσσιλος 

ο) {ο τγοῖσαπ οἳ ΟΙν]θὺ απιοηπς Όμο 2918, ΑΔ. ϱ. ὃδ απά πιοης 

1ο ἄοπ{]6β, Α. ο. 41. Ἀοπ {ο Ποὶγ Βρὶπς ἰ5 ρίγοη {ο ἐλοιη 

ἔλαί Ῥο]ίονα, 45 ιο Ἠοίν Θισδί, ἓο ἀντοῖ] ἵπ ἐλοίγ Ποπνίς, 18 

ΒηποΙᾖου, απᾶ πι οοπηίοτίου, οὗ απ αἀγοσαίο, 

Τ]ή5 βοεπο ἵπ 00ρατοα, απά ὑλλα {π ζογαφαἷθπῃ, αγο σαἱ]οἷ---απιά 

ἐλογ ατο {1ο οπ]γ 806165, ἐλαί, ἵπ Ποίγ Φοήρίατα, ατα οπ]]ο---. 

ΤΠογ 6ρο]κο 

Τμο 

ἐἶνε «Βαρίίσπι, οἳ ἐπιπιογεῖοπ. ο) ἴ]ιο Ποίῃ δρὶγ. 

35 Πυοπί]γ ἵπ [οτείρα {οπσαο5, 15 ἵπ ὑεῖς γαυπασαίαν. 

αἱδρ]αγ ἵνας δοηςῖν]ο, Υἱ5ίο]ο, 

Ρ δι, ΤΕ ἐλοπ, ταέλου, δἶπος επ. ο Ῥρτοπιῖδος ποορδεητ]γ 
εοποθἆοἁ. Την εσην δωρεαν, {ιο οφιαὶ αἰγε, ἱ6 ἴἶνο δαπιε δἰέν. 

Το [ογπιον ἱς Ηέουα], ἐἶνο Ἰαέΐύ6υ 16 πιογθ βιπαΐ]ἶαν απᾶ ας ἑτα(]]- 

Γα1. 

α ἤσην δωρεαν πιστευσασι», ἴλθ 8Άπιο ρἵδε, Τέ τνας οηΙγ ἐο 

Όποια (ας Ὀο]ιονος, ἸπάΙσαίίπρ ἐλαῦ οπ]γ 5αοἩ αγο ἔλο {οιπρ]ο 

ος ελο Ποίγ Βρίπέ-- ένο Ἠοὶγ ἄιοξί, Πίς πιίτασσίουις εἰς 

Χ0ΡΟ Ἡ δἶσῃ το {λλοςο εἶναί Ίνουο ου οἱ Εἶνο Οµατοῇ. 

”. Ακουσαντες, 15ΐέ 409. Ῥαγί., οἩ Ἱοπτίπα, ἐἶπαυ Ίσοτο εἰ]οπί--- 

Ἠαγίης Ἠθεαν; Ίσυχασαν, ἱ16γ νους αἱοῦ. 

. Εδοξαξον, ἵπιρ., Ίγετο ρ]οτ](γίης ἄοά; αραγε, ρου αρς (λε, 

ᾳοᾶ εδωκεν 15 ρταπίοῦ αἱβο {ο 1]ιο πα{Ίοης τὴν µετανοιαν εις 

ζωη». Ἴλο γο[ογπηΒΗΟἩ το Ηῇο-- ποί µεταµελεια, ρωμίοπίίαι 

Ῥη6 µετανοια, γεδἱρὶδοσπέία, τοζογπαίίου, οἨ τομγηύηρ ἰο α 

τς] πώσγδἰαπάΐπρ τς τεσουεγ]. Βάοοπῖαβ, εἶναπαο ο) 1ΐ[ο. 

Ε ᾗις, αὖ, γα, ΓΟΝΥ48, οἩ ἴο, οἈλπροά [οι ἐπίοζξειεζωην ; 0 

(ο, ΟΥ ἐμίο 1ο. 4 εἰαία οί μπἰπᾶ οἰαπαῖπα ἴ]λο σοιιγδο οἱ {οι πα 

ουζθυ ἐο Π{ὸ 1 115 Ρτορος Ἱηίοπέ, οπἱαγροπιοπί, απά οπ]ογπιοηί, 

αοά αταπίς τοροπίσησς, οἳ ἴμο Ὀοποβε οἳ γοροπίαποο Ἰπέο Π{ο, 

Γιο πὐογώ, τον λογον. 18 {ουτηπ]α ΏΟΙΨ Ὀδοσι10 α Ρον οἳ 
ἰοο]ηϊσαὶ (ου, πιάίσαζἶνθ ος ἐ]ια πισδδαρ-ο, ο ἱ86έ πιοβδησο οί αοά 

{ο ἐἶνο πΥον]ά. Τε 15 οαἱἱεὰ “' εἶνο ννουά οἱ Εἶνο Ἱάπράοιη Ἰ-- νέο 

ψοτά ος [ο ---ποῦ ἴ]ιο {είίετ, οἳ 18νν, Ὀαὲ έλιε ιωογά, οἳ ποβρε]. 

Της 19 {1 ν. γοβυτηος πο παγικίγο, {ποια ο ἆθαί]ι οἳ 

Βίορλοῃ. Ίο δί1, 9ὐπ, απά 10{Ἡ οἩαρίοτς, {ο ἔ]ο 19ίἩ ναιδο 

οἳ ἐἶνο 11811 ομαρ., οοηδἑαίθ ο ἀἱρυοβείοη. πο δέ οπαρίου 

αἶνος απ΄ αοοοπηῦ οἱ ἔἶο οοηγοιείοα οἱ ἴἶα Βαπιανίαης, αμ 

ἴμο Ἰρηµορίαπ ο{Πσος; ἔλο {1 ρἶτον απ αοσουηέ οί {πο ο0η- 

γοιυβίοη οἱ θαυὶ οὗ Τανςα5: πο 1060] {πο οοπτοτδίοα οἳ {ο 

οπί]ος. Το 11111 {ο ἐῑνο 1911 ν. ρἶνοῬ απ αορουπί οἳ Ῥοίοι)β 

γἱδῖῦ {ο ᾖαυισαίθηι, απά ἴλθ οκρ]αμαὔίοη οἑ Πΐ6 οοπάποῦ 1 ροῖπς 

ο Όο οπίιος στα, αραίη, πο ἨήδίοτΥ οἳ {Μο Αοίς οἱ πο 

Αροβί]ος 18 γοιιπιθᾷ, ἀθίαίι [αρ ελοῖ [αφοῦς, ὑμαίς, απά 850888, 

Ραα! απά Ῥατηαδας Ώδσμπαο ρτοπιἰποηύ αοἰοΓδ, απά {Ποῖς ρτοροῦ 

Ί4ῦοῦ5 οΠριο58 ο Ρηϊπαίρα] ποάσπίδ τοοονάςά ἴπ 8 Ῥοοῖς. 

Που οοπιπιοποσά αἲ ΑΠΙΙΟσΗ, ἵπ Θγτῖα, {ο ποῦ η οοποσγῖ, απάσν 
ἔο βαποξίοι οἵ α 5οἶεπιπ ουάἰπαξίοἃ, απᾶ πρβίοῃ, 

ον λογον, ἴ]ο τωογᾷ, 399 ο. 11 1, ποῖο 8, ΟΠ Άσγος. Ίπια 
τοοτά, εἶιο Ίπεςδασε, ἐἶιο ὀτί]ιαπι οὗ Εἶνο ρτορ]ιδίϐ, αἲ!, οὗ βογοτα]1γ, 

Ιπᾷϊσαίο α ορεσίαὶ πιθβδασο {νοπι ἄοά---ου {Γοπι τηση---ργοσρᾶεἆ 

ὮΥ ἐ]νο αγεοῖο, ἵπ ἐλίς Ῥοοῖς, 16 18 ερεσί[ίο-- νο ροδγεῖ, ἐἶνε ωονᾶ 
ο) τεοοποἰ[α(ἶοῃ. 

ν 310 πολ δι «ἷσιος οπή). 1 1ὴ5 18 Υαἴλου α γσατίσιη, ΟπΙν, 



ΑΟΙΡ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΘ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΚΙΝά ΙΑΜΗΘ) ΥΕΗΘΙΟΝ. 

ΠἹΘη οἱ ΟΥρτας απά Όγτεῃε, 
ΨΠΙοὮ. Ἡ ΠΕΠ ΤΠΘΥ 619 Ο60ΙΩΘ 
{ο Απῑοσὴ, 5ρᾶΚο ἁπίο {16 (.19θ-[” 
οἶαηβ, ϱγοαοΒίης {11ο Τογά ἆ 688. 

91 Απά ιο Παπά οἱ ἔἶπο Τιογᾷ 

ἵναδ να πει: απά α ρτουῦ 

πα1ρθυ Ὀο]σοναᾶ, απᾶ {ανπος 

Πίο ἴμο Ἰιοιά. 

95 ΈΤ]οι {Οδίηπσς οἳ  ἴ]ναδο 
εήπσς ο8Π16 ηπΐο {πο ομ1ς οἳ ἔ]ο 

ολυχο] υλῖο ννας 1π ὁ ουαβδα]θίη : 

απά {ογ εοπὀ {ου Βαϊπαβας, 
Ολαί Ἡθ εμοπ]ά σο α5 {4 38 Απ- 
64οσῃ. 

98 Πο, Ίνίιοη Ὦθ σ8ῃ]θ, αηᾶ 

ιπά 5θεη ἐθ ριαοθ οἱ ἀοά, ας 
σἰπά, παπά οχμοτίσά (παπι αἲ], 

ναί ν1Ώι Ῥιχροδθ οἱ Ἠδατί {11οΥ 
σ;ου]ᾷ οἶσπνο Πίο {πο Τ,οιἆ, 

94. Έοἳ Ίο Ὑα8 ἃ ροοᾷ 11Η, 
απ {α]] οἱ {ο Ἠο]γ ἀοβί, αμά|ς 
οἱ {αἱ απά ΠπάΟΗ Ῥοορ]ο να 
αζάσὰ ιπίο ἔἶιο Τ,οτᾶ. 

96 Ἔ]ου ἀερατίοά Ῥανηαρας 
{ο Ἓαγφας, {οΥ το βαοὶς ῥαι]: 

90 Απά υγ]ιον Ἰο ἰαά {ουπά 
Ἠΐπα, Ίο Ὀνοισιί Πάπα απίο Απ- 
Ποσμ. Απᾶ ἵ6 οππιθ {ο ρ888, ελα 
ἃ ὪΠοἱ Υεας {Πογ αβεοπιρ]εᾷ 
{οπιβθ]νος΄ ον] ο ο αγοἩ, απᾶ 
ἰααρ]ί 1ο Ῥθορίθ,. Απά ἴπο 
ἀἰδοῖρ]ας ὦογο οα]]οἆ Οµηκσης 
Πιςί Ἱπ Απίιοςι. 

απΕΕΙς ΤΕΧΤ. 

ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Ἰζύπριοι καὶ ΊΚυ- 
ρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς 
Αντιόχειαν, ἐλαλουν πρὸς τοὺς 
“Ἑλληνιστὰς, εὐαγγελιζόμενοι 

τὸν Κύριον ᾿ησοῦν. 1 καὶ ἦν 
χεὶρ κυρίου µετ αὑτῶν πολύς τε 
ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν 
ἐπὶ τὸν κύριον" Ἰὸ ᾿ Εκούσθη δὲ 
ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας 
τῆς ἐν “Ἱεροσολύμοις περὶ αὐ- 
τῶν' καὶ ἐξαπέστειλαν «Ἀαρνά- 
βαν διελθεῖν ἕως "Αντιοχείας. 

35 ὓ ὃς παραγενόµενος καὶ ἰδὼν τὴν 
χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρε- 
κάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς 
καρδίας προσµένειν τῷ κυρίῳ" 
34 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὼς καὶ πλή; 
ρης «Πνεύματος “Αγίου καὶ πί- 
στεως. καὶ προσετέθη ὄχλος 
ἱκανὸς τῷ κυριῳ. Ὁ' ᾿Ἠξῆλθε δὲ 
εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζη- 
τῆσαι Σαὔῦλον, ν καὶ εὑρὼν αὐ- 
τὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 4ντιόχειαν. 
ἐγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον 
συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ 

διδάξαι ὄχλον ἱκανον, χρηµατί- 
σαι τε πρῶτον ἐν "Αντιοχείᾳ τοὺς 
μαθητὰς «Χριστιανούς. δν 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΙΠΡΙΟΝ. 

ος (οπι Ίνεῖο Ἱπεη οἳ ΟΥ}- 
τὰς απά Όγταεπθ, πο, Ἠαγίης 
σοιο ΙΠ{ο Απίϊοσομ, εροἰκο {ο 
ύπο Πο]]οηῖφῦς, “ρτεδο]ίηρ ἴ]ιο 

σοβρεἱ οἱ πο Τον ἆεεαφ. 
Απά ἴλο Παπά οΓ {πο Τιογᾶ ννας 
σα {Ἠεῃ1, απᾶ α σγεαῦ ΠΠΙ- 

υεχ Ὀαε]ϊεγοά απᾶ Σἐπτηθί {ο 
ο Ἰουά. πει ἰἰάίησς οἳ 
ἴ]οςο {ης οπΠ1θ {ο {πο ας 
οἳ ἴῑο οοηστεσαδϊοη ]ῖοὮ 
νος 1π ἆ6εγιδαίοῦ1Σ απά Ό1οΥγ 
δοηΐ {ουν Ῥαγηαδας, ἐαί Ίο 
δποιι]άρο ημοισΏ {ο Αμζίοο; 
Πο, ΥΠθη 16 6816 απᾶ Ρο- 
Ἱα]ά ἴἶο σνασς ο{ ἄοά, ν’αβ 
σ]αά, απά οχονοᾷ ἑμοια αἲ1, 
ναί ννἶθα. Ῥάπροςο οἱ Ἠαανῖ, 
{Πογ κδἰιοι]ά αἀλαγο ἰο ἰμε 
Ποτά. ΕΥ 116 1νά8 8 ᾳοοᾶ ΠΛΗ, 
απά Τα] οἱ «Σο Ἠο]ν δΡρἱτῦ 
υπά οἳ ΕΠ. Απά ἃ σνευῦ 
ππα]έέέαᾷο Ίνα αάοᾶ {ο ἴιο 
Τμουά. Έποι Ῥαγπαβας ἀερατί- 
ο {ο Ταΐδις {ο δοθεί Ρα]. 
Απιᾶ ιο Ίο ]ας {ουπά ΕΠ, 
Ιιο Ὀιοισ]ῦ Ἠῖπι ἴο Ληοοῃ. 
Απά 16 οὔη16 ἐο ρᾶδᾳ ἐλαί, ἄπι- 
ἴπσ α νλο]ο γοαν, {]εγ ΥΥειο 
αδβδιηρ]αά ου 0] {πο οοπρτεσα- 
ση, ιά {ααισ]ιύ τα συδυῦ πλ] 
Είαάο, . Απά ο ἀἰεοῖρ]ος 
Ὢνοιο ου]]αά «Ομηκίίαπς Ειτδῦ 
π ΑπΙοσΗ. 

νο 6 

18 τγ]νο]]γ τοάπάκηῦ, Ἠήέμοι, {ο Τειυ ο] 1, 95, οπίη/ ἐο «ευ», 

6 ουιτοηῦ Ἰηρ]{ς, 

” Εναγγελξοµενοι τον Ἄυριον ἶησου». ἘΒουρβ Ευαγγελιξω 

οσους ΕΗ{εγ-εἰκ πιος ἵπ Ν. Ἡ. 16 15 ου]γ ὑγγίοο ργοβοπίοά γι α 
ρεγδοη Το” 8 Ῥαγέλεν. Το ποτά {5 Ριοπολοά, {πο ἄοβροί {5 
Ρτοπο]ιοᾶ, Ὀαέ ἆοδας ἶ6 οὐ] ῥγοπο]οά [ννίσο, πα ο ἱπιροτί ο 

ευαγγελιξω. Ἡο ἵ6 Ἱοιο ῥγεασ]ιεά ἴἶε ονῶν απιᾶ Ίη οἱν. ὅ : 49, 

ο ἵ ριοπολθᾶ ἐἶιο ΟΗπήςί, Τίς ἰ5 5η οἸοᾳποηπῦ {868, απ] ρἶνον 

{ο ἴἶο νο ριθά]οβίος οἱ ᾖοβιβ ἐταηβοσπᾶαπί ρἱουγ. ο ἶ5 το 
αποὐπίοώ Ὀονὰ, ππᾶ ἴἶιο Ο]μὶκίεᾷ ἄοξαβ. Το 15 {πε Τον, απᾶ 
ἴιο Ομνῖβ οἱ ἴἶο Ὀπίνοιςο, 

α Επεστρεψεν, ἴπϊτπθᾶ ουοῦ Ἡροη, οη8ύ ἐλοπιβοίνος 1Ροιι {]ιο 

Ποτά. κα ῥορ Ἰοίο οη οἩαρ. 18. Υ. 4. 

Σ Και διδαξαι οχλον ἑκανον. Ἴμανος, ἵῃ 60Πη, Υ6Γ., 18 ΤοΡΙΟ- 

εοπίθὰ ὉΥ τσοτί]η, ἶαγβε, ϱτεαί, εποιιρ]ν /0Υ, πα, πιο], ἰοπβ, 

δέοιγἰέγ, α ᾳοοᾶ το]ΐα, ἰοηρ τολάῇ6, δογ6, δι[]αοίεπί, αδία, ππεεί. 

Τη [ογγ οσοσυ1Έοποος 16 ας {οανίσσπ τοργοβοηπία{Ἴνος. Ο6 έιοςο, 

ποῦ οπο ἶ6 οηπαὶ {ο 15. δι[οίεπί, Ιποδύ ΠΘαΤΙΥ, ἵη ϱεπεγὶς 

66ηςο, Τορυοβοηίς 15, Βοζα ῬτοίογΒ ἄϊρηιμς. Ἴθ Ἰαγο αν ΟΠΙΘΙΥ 

ποσά, οὗ ῥᾳταςο, υνΠἱοΏὮ ννο]] τορτθβοπ!ς 16, Ἅο ΒΑΥ οἱ εασἩ ο 

οπο ὅ 11ο Ἠπς ρούὈ, οὐ χοσεἰνας, ὁ 1]ιαί ἵνε ουρά 3. Τὲ 1πβγ Όο 

βοοά, Ῥαᾶ, οἳ Ιπάἤονοπί. Πέ νναβ διἡ(αὈ]ς {ο Ηήπι---μδύ ὦνλ]ος 

Νο ἀρθοτνθᾶ, Τὲ Ίταβ κο ἵΠ {Πίδ σ85ο. ἩἨο πιοπεά “ α ατεαί 

πολέιώς , απᾶ Το ροί 10. 

α Μ Τ]ο ἁἱβοίρίοβ Ἱνογο ομ]εά Ομηβάήαπς Π9δί ἵπ Απείοομ,ὸ 

Ί1ιο ρονβοοιἶοπ σοιππιοποος αά (πο πιπτγτάοπι οἳ βέορ]οπ; 

απάᾶ Ῥοσβπιο {1ο ππσαη6 ος ἀῑραειηϊηκ{ΐπς (Πο ροβροἱ οἳ {μο ᾳτασθ 

οἳ ἀοά, Α Ίαΐῦρο απἆ Ποιπὶεμίπρ οματο] πι Απίιοσι, παδ οπθ 
οἱ ἴ]ο (ππίίδ. ΈΤμο ἀϊεοίριες, Ῥτονῖης απάἆ πιαϊηέαἰπίης ἐξ 

76518 148 619 Ολγίςί, οὐ{αίπαά {γοπι ἔλοπι ἐς ηαπηο οἳ Ολτία- 

ὕππα Βι5έ ἵπ Απίίοσμ, ἴο οπρἰ(π] οἱ Βγτία, οπ]]οά α[ίοτ Απίίο- 

οἶινας ἨρίρῃβηοΒ, ἃ Ἰποµβίου οἱ ἹπίαΓγ. 1ὲ ῥοσαπιο {1ο βοηέ 

οὗ α Ποιτὶκμήης οἰατοἩ, απᾶ [ιο οοοβδίοη Οἱ Ώ ΠΛΠΙΘ, ΟΥΘΗ 
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ΚΙΝΑ ΤΑΜΠΕΘ) ΥΠΠΗΦΙΟΝ. 

97 Απά ἵηπ ἴαοδο ἆαγε οατηθ 
Ργορ]οίς {οπ {6χμδα]6είη απίο 
ΑπΙοσΙ. 

38 Απά ἴ]ειο αἰοοά αρ οπθ ος 
ὕλοπη ηδηιοά Ασαβαθ, απ βἱσηῖ- 
βοᾷ ὮΥ Ίο Βρὶηέ, ἴαῦ έπειο 
Βποπ]ά Όο ριθαύ ἀεαγίμ ἑΩγοισ]ι- 
οὐ αἱ] νο υγοτ]ά: ὉΙοΗ οὔπθ 
{ο ρα88 ἵπ ἰπο ἆασς οἱ ΟΙαμάΐας 
Όερα). 

99 Τ]οι ἴῑα ἀἱδοίρ]θβ, 6ΥΟΙΥ 
πη δη αοοοτάϊῖηςσ {ο ηὶς αβ110γ, 4ε- 
ἰοιπ]]ποά {ο 5οπά χε]]εξ 11ηΐο υπο 
Ῥτείηταοη υ]]ο ἄννε]έ 1η ααάθα. 

90 ἨΓμίο]ι 15ο {που ἀῑά, απᾶ 
βαηί 1{ {ο ἴμο ο]άοις Ὦγ ἐμο Παπάς 
οἱ Βαπηβας απά Θα]. 

ΟΠΑΛΡ, 

Νου αὐοιαέ αῦ πιο, Ἡογοᾶ 

ιο Ἰκίπς, εἰχοίσ]ιες {ΟΥ ζ]ι 18 παπάς 

{ο νοχ οοχζαῖπ οῇ ἴἶνο οανσοῃ. 

9 Απᾶ Ἱιο Ἰκ]]εά ἆαπιος ἴμε 

Ώεούαυ οἱ ζοὗη πα πο βυνογά, 

ΧΙΠΙ. 

απΕΕΡΙς ΤΕΧΤ. 

/ Ν -. έ / - 

ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον 
νε / ο] 

ἀπὸ Περοσολύμων προφῆται εἰς 
/ 

᾿Αντιόχειαν. 3 ἀναστὰς δὲ εἷς 
9 } »/ 
ἐξ αὐτῶν ὀνόματι .4γαβος, ἐσή- 

ΔΝ - / Ν 

μανε διὰ τοῦ Πνεύματος, λιμὸν 

μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ. ὅλην. 
τὴν οἰκουμένην" ὅστις καὶ ἐγέ- 
νετο ἐπὶ «Κλανδίυ Καΐσαρος. 

- λ - Ν 

Ὦ πῶν δὲ μαθητῶν Καθὼς ηἠῦπο- 
- / ή - 

ρεῖτὸ τις, ὠρισαν ἕκαστος αὐτῶν 
υ / / ο 

εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοι- 
κοῦσιν ἐν τῇ ̓ Τουδαίᾳ ἀδελφοῖς" 
δυ ὂ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντες 
πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χει- 
ρὸς Παρνάβα καὶ Σαύλου. 

σΕΑΣΡ. ΧΙ. 

ΚάΤ” ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν 

ἐπέβαλεν Ἠρώδης ὁ βασιλεὺς 
τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν 
ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ᾗὉ ἀνεῖλε δὲ 
᾽Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου 

ΕΡΝΙΡΕΣΡ ΥΕΕΒΒΘΙΟΝ. 

Απά ἵη ἐλοβθ ἆ878 ργοραείς 27 
681186 ἄοση Ώοπι ο 6γαβδ]θηι 
ἔο ΑπΙοοΠ. Απά οπο οἱ ἔπαπι, 
πηΏπιθά Αραβαβ, πανίηρ βἰοοᾶ 
πρ ὑπιοάρ Κπονη {λτοιρ]ι ἐμο 
Θρ]τέ αῦ (ποιο πγου]ά Ῥο ἃ 
6ιθαξ Πππῖπο {Ώτοιρ]οιέ αἱ] 
ἴλο Ἰαμαᾶ, νο οσο ιγθᾶ 1π 

ιο ἆαγς οἱ «Οἰααάίμς, που 2 
αἱῃο ἀῑδοῖρίθς, ΘΥΕΙΥ 916, 8ο- 

οογάϊπσ {ο 1 αΏἰΠΙίγ, ἆ4ε- 
ὑθτπαίπθς {ο 5ειιά το]ίεί {ο {πο 
Ργείμγθη ἐμαί ἀννο]ί 1η Σαᾶθας 

ψ/1ο] {6Υγ 8ἱ5ο ἀῑά ; απά 5επῦ 
16 {ο ὅ]ιο Ἰρ]άθις Ὁγ 1ο Ἱναπάς 
οἳ Βαιπαβας απά αι. 

28 

[-] 

Ο6ΗΑΡ. ΧΙ. 

εΝον’, αροιιό ἐπας πια, Πε- 1 
το, ἴ]ια Κίπα, ἰγείο]εά {ογέ]ι 
Ἠΐ Ἰαηάς {ο Γρειδεοιίο ο6Ι- 
ἰαΐη Ώ6ΙΒΟΠΦ οἳ {πο οοπΠΡΊΘΡᾶ- 
ἴοη. Απά ηο ἸάΠεά 1168, 2 
ἴμθ Ργοί]θυ οἱ ζοἳη, ἕ νε] Βιο 

Ρορα]ας Ίνλοπ. Ὦ]κο υνοίο {μὶ5 ὑοοῖς Ἠίς α]]αδίοι {ο ἐς Αἴου 3 Ίος ουἱἶᾳπο οἩ 016 πνοτᾶ, 1ιοἶσ], ἵπ Πἱ6 Ἰηνα]ιη)]ο 

ουσία οἱ ΟΛἱ5 παπιο ἶς απ ονἰάσησο οἱ 1{6 {λοπ οχἰοπᾶσά ουγ- 

ΤΟΠΟΥ. 

ν Άναστας, Ἰανίηρ Βίουά πρ; εσηκανε, πιαᾶο ᾖποιυη, ποῦ 

τποτο]γ, ὑπέῤηιαίεζ.---Παεῖ:, 

5 Καισαρος, Ό8ραν. 15 το]οοίοᾶ Ὦγ (ὐ., 5ο. Τωη., απά Ἡτ. Τί 

15 α Ἡϊκίοτίο {οί (λαού ΟΙαπάΐας (8α1, 8ο οα]]εᾶ ἵπ Ἡοπιαπ Ηήβίο- 

1γ, 16 [ο Ῥ6ΓδΟΠ Πθγο παπιοά. ἩἨθ πας ροΐθοηθά ὮΥ Βἱβ ππῖίο 

Δρτιρρίπα, Α.Ὀ. ὔ4. Ἠοῖηρ Ὦοίῃ πἶπθ γοςτβ Ῥο[οτο «ᾖ/ο8ιβ 

Ομυίςές (ῑίς οτοπί Ἱαρροποά Α. 0. 46, ν]οἷι {ος τγοἰί δΥποΏτο- 

ηἶπος τν] ἐς ἀθίφ]]ς οἱ Οπίς Ὀοοίς. «Αποζιεν ΟΙαμάίας δαξ ΟΠ 

{πο ΒΑ1ηθ {Ἠχοηθ, Ῥούη Α.Ρ. 2460. Το παβ α ρτοαί πια 

ομίο[εαίπ, παπά ἀῑσά Α.5. 210. Ἴλοιο Πανίπς Όθοη ένο Οἶπι- 

ἀϊαςθβ, οπο οἳ (θα, αηά οπο οἳ οἰπίο ἀθθσσπί, 1ΠΑΥ Ἠλγθ 
οοσαβἰοποᾶ έἶο Ιπβογίΐοα ἵπ ἐλο πιατρίἃ, γνλ]ο] Ώπα]]γ οτορί Ιπίο 

Όλο {οχί. 

ἆ Των µαθητων, απαοϊθᾶ ἱπίο {1ο ρεπο(ἶτο ὮΥ τε, Τη5ίειὰ 

οἳ οὗ µαύηται καθως ηυπορειτο τις αυτω».---Μογ., Ώο Ἰνοιίο, 

Ἠπο]ς, Ἠαρναβα, Ὀου, ἄοπ. 19:14: Τωα]κο 185129: ο 1: 48. 

Πο ἀἱδοῖρ]αβ, ἵη ῬτοροτήοἨ 38 (τις) ΑΠΥ οπο 148 ρτοβρετοᾷ, ἆε- 

ἐοταήποά, οποῖι οἱ {λομι, Όοο 1 Οοσ, 1613, Πες, π]]ο Πΐου- 

ΠΙΙΥ, απ! οπ6, ἵ5 ἰαπίαπιουπό {π ουν ἆαγ απά ου οποΥ ἴο, ευσΥ1 
οπ6. ΒΕΠ 5 τις, Λοίς 2: 4ὔ, ἵΒ, οοπι, Υο,, εὐΕΥΗ οπε, (οὐ ἵπ 

εναῦ «886 πιοῖθ Ρ6ΓΗΠΕΠΙΙΣ, απῃ! οπθ), ΒΟ Ίιοτο, ευ6Τή οπό ἀοίει- 

πιίπθᾶ {ο βοπὰ γθ]ἰαί, ποοοτάϊηρ {ο Ἠΐς αὈἰ]{γ. 

Οτίᾶσα Απογα, ἵπ αἱ]αεῖοῃ 1ο ἐΠῖ6 Ραββαρο, 8878 :---'' Μερρίας νατο 

πἆ απὶπή ρνοροβίίαπῃ, δεα ἀθθίήπαίοπθια αο ἀοοτοίσπι ἐταπβίοτ- 

ἔυ5.. Λοΐς 11:29 απά 17:91 3. Ἴλμογο 16 Ἠθγο πο {οτπηβὶ ποΠη. 
0360 ΤΟ ώρισαν. ᾖΤν ἶδ απἀριείουά {ο δα: “ οεγαη ο) ἴἶνε 

ὑτο]γαπὸ, οἳ 6ΥΟΥΥ οπο οἳ ἐἶπο Ὀτοίλτοη, 1Ώ ΡΤΟΒΡΟΤΟΙ οἴγουπ]- 

ΒίΔΠΟΘΒ. 

5 Κατ εκεινον δετον καιρο»; δε, ποιο, δεσμά ώ, {σία, οἰ(ην. 

καερος, ορβοτἑαπ] ας; πηβίαγο απᾶ βοβδοπαὈ]ο (πο, ΊΤΕηΙΡογα 

επίπι γοηίτο γάτα οπιπίμΏα θε, Ἰπαα]ξ Οογηίουις, Έλο ἄῑθεῖκς 

τηαίςο α, ἀἱογοπος ἨοίνγθοηἨ χρονος, ἴπιε, ΔΏᾷ καιρος, δέαδοπ, ἰέ 
ποῦ 41παΥ8, ποπονα]]γ} Ίαπορ καιρσε, οβρροταπἑαβ, παίαγθ παπά 

βοββοηαῦ]ο {τηθ. ΦΟΙοπιΟΠ, 5 1Υ6Ι1 πα {1ο (τες, ΒοπποίΊπιοἙ 

Ῥ]ασοἆ δ6αδοπ απᾶ ἐἶπιο Ἶτι απ 0λιοδίς ; “' ἆῑπθ δομβοπ), 1α]κο 121491 
αἱ. 0:10: Ποῦ. 11 :15/ Αοΐβ 24:35. Ἠετοά, {6 Βοθ81ΠΒ, ]αάρεᾶ 

Ες Εἶπιο οὗ {ππα/Π6, απιά ΠασΘΒΒΗΣΥ οοη γα ξίοα {ο ἐμθ ποσθβεί- 

ἔίο5 οἳ {ο ροοῦ ὈτοίλγοἨ, ο δἱἐαΏ] 66ηΒοΠ {ος Ἠΐπα {ο ροτεθοι{ο 

απά οΡΡΙΟΘΕ6 {μοπι, ο ]αἱά Ἠππάς προπ πο Ολπείαπς {ο 

πια]ίγεαῖ, 88 επεβαλεν τας χειραρ Ιππιαίοδ. Απᾶ, δοοῖπρ {8 {ο 

Ό6 αρευτο» τοις Ιονδαιοις, Ῥ]θπδίηα {ο {ο «οπής, πο βοϊσοᾶ Ῥεΐου 

Ά8 ας {σραςε {ου ἐἶνοιη, απᾶ, Πανίηρ Ἰῑ]οά φατηθς γν(Ὦ νο εγοχά, 
Ἡο ἱπίοπάθᾶ {ο ρτοβοηΏ {ο {οτι αποίηοτ τεραδί. 

Γ Κακοω, ο λαγέ, {ο Ώδσπι, {ο ος, {ο {τοπῦ οτἰ]]γ, {ο Ιπ]ατθ. 

ἨΕὰ ας, ἔλο ανογὰ ψετδέσμίθ, ΟΟΥΘΤΒ ἴπο 63808 Ίιεγθ πητηθᾶ, 
δ Ίαχαιρα, Ὀείπρ Ίυο αμα γίητους, ψοπ]ά Βεοπῃ {ο βπποξίοη 
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πικα 1ΙΑΜΕΘ΄᾽ ΥΕΛΘΙΟΝ. 

8 Απᾶ Ῥεοαι8ο ο α΄ {ὔ 
ῥ]θηβθᾶ ἔἶιο 619, 116 ρχοσθεᾶθά 
{αχὔ]ιος {ο ἐδίκο Ἐοίθί αἶδο. Τε 
πθἵθ ἴπθ ἄαγβ οἱ απ]οαγεπθᾶ 
Ὀτεαᾶ. 

4 Απᾶ πλεπ ο Ἠαά ΑΡΡΙΕ- 
ποπάθά Ἠίπα, 9 ρα Άεπι ἵη Ῥάΐδοῦ, 
απᾶ ἀθ]ινοιεά ᾖάπι το {ουχ αᾳπὰ- 
ἐοτηῖοπα οἱ βο]άϊετβ {ο Κκεερ Ηίπα; 
ἱπίοπάίηρ ἂΔίζοτ Ἑακίοι {ο Ὀτίαρ 
Επι {ογ{Π1 {ο {Πθ ῬθοΡΙο. 

6 Ῥοΐοι πετοίοτθ 17.8 Ἱκαρί ἵπ 
Ῥιδου: Ῥαΐῦ Ῥταγος Ὑγ8β πιαζθ 
φἰύποαύ οεακῖης οἱ ἴπθ ομμίο 
απίο 4ο {ου ΠΠ]. 

6 Απᾶ ππεη Ἠετοᾶ υγου]ᾶ 
Ίαγο Ῥτοιρ]ᾗί Ἠϊπι {ο90ΠἩ, ἴμο 

βαΠ16 η]σ]ιῦ Ῥοθΐει σνας εἱεερίηπρ 
Ῥεύνθεηι πο κο]άϊοις, Ῥουπά 
πΙἩ Ὄννο οἈδίπβ; απᾶ {πο Ἱκ6ερ- 

618 Ῥθίοχο ἴο ἆοοι Ἱερῦ ἴῑε 
Ρ1ΊΡοΠ. 

7 Απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, ἐπο απροὶ οί 
ἴ]ιο Τιογά οὔπιο προῃτ ᾖΐπι, θπᾶ α 
σύ αἰήηθά 1η 1ο ρχΐδοις απά 
Ίο βπηοῖθ Ῥοΐςι οἩἨ ἴμο βἰάο, απά 
χαᾖφθά Είπα αρ, βαγίηρ, Αγὶ6θ Ἱρ 
ααἰοἰ]γ. Απά Πῖς οναίπα {611 οἱ 
ἴγοπι ή Ἰαπας. 

8 Απᾶ Ίο απρε] απ]ἀ ππίο 

αΠΕΕΙς ΤΕΧΤ. 
/ ευ] Νας αφ 3 / 

µαχαίρᾳ. " καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν 
3 α 

ἐστι τοῖς ᾿Γουδαίοι, προσέθετο 
3 Ν 

συλλαβείν καὶ ΠΠέτρον: ἦσαν δὲ 
» / Δ 

ἡμέραι τῶν ἀζύμων. ὃν καὶ 
΄ 34, ε Ν 

πιάσας ἔθετο εἰς φυλακῆν, παρα- 
Ν / 

δοὺς τέσσαρσι τετραδίοι στρα- 
- /΄ Ν 

τιωτὠν Φφυλάσσειν αὐτὸν, βου- 
/ Ν Ν , 

λόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγα- 
- 58 [ο - 4 3 

γεῖν αὐτὸν τῷ λαφ. ὃ ὁ μὲν οὖν 
/ 3 ο) υ] 

Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῃ" 
4 Ν 3 μ 

προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῆς γινοµένη 
α ν / ΔΝ Ν Ν 
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας προς τὸν Θεὸν 

Ν - 

ὕπερ αὐτοῦ. 
., Νο νι , 

ὃ "οτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προά- 
εκ ε / - ν΄. 4 / 

γειν ὁ Ηρώδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ 
5 / ΄ Ν 

ἦν ὁ Πέτρος κοιµώμενος μεταξὺ 
/ - / / 

δύο στρατιωτῶν, δεδέµενος ἁλύ- 
ν / / Ν ο) 

σεσι δυσὶι, φύλακές τε πρὸ τῆς 
, ” Ν ν 

θύρας ἐτῆρουν τὴν Φφυλακήν. 
Ν 

Τ καὶ ἰδοὺ, ἄγγελος κυρίου ἐπέ- 
Ν Αα 5/. Ε) ω στη, καὶ φῶς ἐλαμψεν ἐν τῳ οἱ- 

/ / Ν Δ Ν 
κήµατι πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν 

Αα / 3). » Ν / 
τοῦ Πέτρου, ἤγειρεν αὐτὸν λέ- 

ε ή ᾿ / 9 

γων, 4Ανάστα ἐν τάχει. «Καὶ 
/ α Αν 

ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἆλυσεις ἐκ τῶν 
. 5 / 3) Ν 

χειρών. ὃ εἶπέτε ὁ ἄγγελος πρὺς 

ΚΕΥΙ5ΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

ΒΙΟΙ. Απάᾶ Ῥεοαιπεβο Ἰθ βαν 
ἔἶναί, 16 Ῥ]θαεεά {πο ἆθνᾳ, ηθ 
ρτοοθθᾶεά {αΥὔἨΘχ {ο β6ἱ70 Ῥε- 
ἴθυ αἱδο. (Απᾶά ποπ Υνοιο 
ο ἆαγβ οἱ ἴπο απ]εανοποᾶ 
Ἰοαγαε.) Απᾶ ᾿Πανίης 4ΡΡΙ6- 
πεπᾶεᾶ Ἠΐπι, Ἡθ Ῥαῦ Επι ἵπ 
Ρ1ΐδοη, απά ἀε]νοιοά Επι 
ιο {ουν καπαίθγηῖοης οἱ 8ο]- 
ἀϊ6Υ5, {ο σιδτά Πΐπα, {πεηάίπρ, 

8{16Υ ἴμο Ῥ888ΟΥΘ6Υ, {ο Ῥτϊπρ 

Π1Π1 {οχΜ]1 ἐο ὗμο Ώθορίθ. Ἐθ- 
ου, Ὀπθιοίοιθ, Ίνα8 Κερῦ ἵη 
ΡΙΒΟΣ, Ῥαῦ α6ΛΥΠΘΒῦ ῥΡτά7οΥ, 
σθλοιῦ οθβδίΏΡ, 88 τηθάθ 
ὮΥ ἴμο οοηρτθραίοη {ο αοᾶ 
{ου Ππα. 

Απᾶ Ὑπεη Ἠστοά που]ά 
Ῥανο Ῥχουρηί Εἶπι {οχίἩ, 1π 
ἴῃ8ύ πὶριὔ, Ῥαίθχ νγαρ αΙεορῖπρ 
Ῥεύμθσα νο βο]άϊθις, Ῥοιυπά 
ψη(Ἡ Όσο ολαίηβ; απά ΙθοροΙΒ, 
Ὀδίοτο μο ἆοοτ, ραατάεά ἴῑπα 
ρήβοι. Απά Ῥολμοιά α 1188- 
Β6ΠΡΟΥ οΓ {πο Τ,ουᾶ 5ἰοος πθας, 
απά ἃ ΙσΙί αΏοπο 1η {πθ Ρ1ΐ8οΗ, 
απἀ, αὐ] πρ Ῥεΐευ ο; ο 
βἰά6, ιο ταίθθδἀ Ἠίπῃ αρ, παγίης, 
τε τρ αιἰσοξκΙ1γ. Απά 1ς 
οσίηβ 146]1 ο {γοπι Πΐ Παπάς, 
Απά ἴμο Ιηθβ8θηΡοΥ ϱθἰἀ {ο αΐπη, 

51 

α Εποτᾶ, Βιῦ 118 18 5 βρθοῖα] 9986, Ώθσαδο “ήᾖε αγέο]ε Γαἶ]ς 

τυ]νεη ἰ]ιε ἰάεα ἲδ βεπετα]ῶ) Ἠο πας βἰαίη Ὦγ ο βποτά; Βο ἵπ 

ος πβηβθ Ἱνὸ Ίατο “ια ϱαἱ]ουν 3, ιε Ῥοπιεπίίατγ 3, «(νε 

Ὑπου]ς-Ἡοιεο 3 ποῦ α βΊ1οἵΥΒ, ο Ῥοπ]οπίίκογ, α ἸΓοτ]-Πουςο, 

38 Ρρεπαὶ Ἱπαιίπί]οπ6. Ί1Ἠθδο ατθ ἑώΐοπιαίίο {οΓπι]18, 9θ6θ 
Ἡασ]κοῦξ απᾶ οἴπετβ ο {Πὶδ ραβεαρο. 

Ῥαέ νο Ἠανο ἵπ ὑμἱ6 οοπίοχύ αποί]αυ βαοῖι ο.βθ: 

ἃ Εσαν δε ἡμεραι των αξυµω», δᾶ νοτΌιπι, “ποιυ υ6τε ἆαγα 

ϱῇ ἴ]ιε ωπἰεαυεπε. Έα ἰάἱοππα[]οα]]γ Άοιυν οἳ, ἴλεπ, (45 ιο 
350 Π1ΩΥ 9), Ἴογο {νε ἆπγα οἳ απ]θαγεπθά Ἠνθαᾶ, 

ΠἩρβο αἲθ να]ηαδ]ο οχαπηρίθβ, ἐλαί Εαρογβοᾶο ἐλο οτά(πανΥ 

τυ]ος οἳ ἄτοσῖς ΕΥΠΜΗΣ ππᾶ ούγταο]οργ; πλον αρρ]ἰοᾶ {ο Ποῦτθυγ 

Ι4ἱοπωβ; απᾶ ἵπ ΒΟΠΙΘ γουγ ΡΤΑΥΘ 1808, Β1οἳ 48 {Ἠθ απητίητοιβ 

Ἠνευμα, Ὑ]οπ οπα]βεά Ὦγ. ἆγιον, Τουρ {ο 8 πρρατοπέ 
αποπια]ίσς, ἐλαγ ατο ποῦ {ο Ῥο ἀῑδγερατᾶσᾶ, πιαοἩ 16858 ἐο 6 απἩπ- 

ηλμή]α(θᾷ. «Ώοαυεςι ἵΏ 'λθ 4Ώογο οΔ88, ἵ8 α ΠΟΤΟ ΕΘΓΙΟΙΒ Βρ- 

Ρτοββίοα λατ ἐἶιο πτ[ίο]ε ἤ, Ίπ. ἐἶιθ οπΕθ ΟΓ µαχαιρα, ἐλουρ]ι 1έ 

παᾷἱοαίοβ βετέτα] {ηβέταπαρηία, ΤΑ{ΘΗΙΙΥ, Απά ἴ]ο ἆαφο ο) ἴἷε 
υπ{εανεπεᾷ τὐεΤ6. 

{ Των αζυμων, ο) ἴ]ε απ]εαυεπεᾶ. 119 ατίὶσ]ο 16 Ίετο δε 

{ο ἀτθοῦ. πἰ{οπίέῖοπ {ο ἐ]ιε ]εασί οἳ απ]διηγεποά Ῥτομά, απιά 

Ελου]ά Όο ἑταπβ]α[οᾶ: Τὲ τναᾶ ποέ ἵπ ἆαιο οἱ υπ]εαυεπεᾷ ὑγεαᾶ, 

ἵπ α. βοηοια] βεΠ56, Ότί οἱ έλα π[εαυεπεά Ώτοαᾶ, ἵπ α βρεοί[ο 

βαπ6θ. 
} νασας, ΔΟΝ. Ρ8{., Ἠπγίπρ βοϊποἀ/ παραδουςε, Ρατί., Ὠηγίπρ 

βίτου Ἠΐπι ΟΥΘΓ {ο {ος ἀθίαολππθτία οἱ {017 βοἱά16Γ6, φυλασσει» 

αυτον. 

κ Τετραδιον, οσουσηίπρ Όαί οποθ {π έο ΟἨγίκέίαα Βοηϊρίατος, 
αλου]ά ὃρ τοπᾶστοᾶ ασοογᾶἰπᾳ {ο Ῥοπηπη ἄδαρο. «Α. απβίογα]οπ 

πρβ 5 ΟΟΠΙΡΑΩΥ οἱ {ουν βοἰάϊοια. Ί1ηογο ποιο, ]θτοίοτο, αὖς- 
ἐεεπ βο]άϊοις ος ἆόσ, ἴοαν οὐ οπο]ι πο, ἵπ (ατης, Κορρῖτς 
βυατᾶ. 

} Έκτενης, ἐπεπίμς, αθώα. Τὸ ἱ6 ἰπάϊσαίίνο οὗ οχἰρπᾶθά 

οὐ Ρριοταο(οᾶ παπά 6αΥποβί ΡΙ17οΓ. --Οπ]θ. Ἀαον, «Ίερι, Ώπ., ΤΕ 
Ρ., Ρίοίοχ {0 ὑπερ. 

1. Εξεπεσον----εκ τω» χειρω», ποῦ ομὲ ο], Ὁαῦ /γοπι 118 ΠαπάΒ. 
Το οου]ᾶ πού Ἠπτο {9]]οπ οιέ ο, ἀπίεξβ Ἡθ Ἠπᾶ Πεά ἔοπι τη 

48 Ἠπηάς, «Χειρ, ἵπ ἄτοοὶς οπτγοπογ, {πο]αάθβ ιθ πλο]θ «οτθ- 
Άππι, ΟΓ απΥ Ρατ οἳ 14. 
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Είπα, αγά 1γβδ, απᾶά Ῥ]πᾶ οἩη 

{1γ Βαπάα]8: απά βο Ὦθ ἀῑά. Απά 
Ἠθ βα ὄ απ{ο Ἰήπι, 0α8ὐ ἴ1γ ραγ- 
χηθηῦ αροπέ ἐποο, απᾶ Γ{οἱ]ουγ 1ηθ. 

9 Απᾶ Ἱο ποπ οαῦ, απᾶ {ο]- 

Ἰονοᾶ Πτι, απᾶ ος πού ἐλπαῦ 

16 ννας ἴγας νΕΙοἩ Ίνας ἆοπθ ὮΥ 
{πο προ]; Ῥιαΐ ἐΠοαιρΠύ πο βαν’ 
ἃ νἰδίοῃ, 

10 ΎΨμαη ἴπεγ Ὑνεῖο ραςὺ λε 
Πιυβύ απ ο βοοοπᾶ νναχᾷ, {που 
68116 πίο Πο Ίχοι σαΐθ ἴ]αῦ 
ἸεαᾶθίΏ απίο ἴμαο οἵιψ; ΠΙΟ 
ορθηπθᾶ {ο {πθπι οὗ 8 ΟΥ/Ω 80- 

οοτᾶ: απά ἴπεγ νεπῦ οαῦ, απᾶ 

Ῥαφεθοᾶ οι {πτοισί οπθ βἰχθοί; 
απά {ον Ἁνψν(Ἡ πθ αησεἱ ἄθραν ἰοᾶ 
Ώ.Ο0Π1 Ηΐπῃ. 

11 Απά νπση Ῥοὔθυ ν;θ8 ο0Π1Θ 
{ο ΠΙπηβο]{, Ἱο εαἷᾷ, δουν 1 ἱέαον 
οἱ α ειτοῦγ, Ό]ιαί ἐμο Τιονᾶ Παίμ 
βοπὺ Ἰή5 απρο], απᾶ Παπ ἄα- 
Ἠνοιοά πιο ουῦ οἱ πο Ὠαπᾶ οἱ 
Ἠστοά, απᾶ /οπι πα] 11ο εχρεοία- 
Ώοπ οἳ {Πο ρεορ]ο οἱ 19 κό 695, 

19 Απᾶ Ίο Ἱο ηαά οοηείἁ- 
οιθᾷ (ο τλίπο, Ιιθ οιπιο {ο ἐῑθ 
πομςο οί ΜαΥ ἴπο πιοίῃεν οί 
1οππ, ΥΠΟβδ6 ΒΙΥΠΕΙΗΘ Ίνας Ματίς, 
Νθτς ΠΊΩΥ πει ραΐζλοιεᾶ {ο- 
βεΐλον, ῥταγῖπς, 

19 Απά α5 Ῥεΐ6υ Ἰκποο]ᾶ αἲ 
{πο ἆοοτ οἳ ἴπο ραΐθ, α ἆππῃ- 

απτεκ τΕχη, 
Ν 4 

αὐτὸν, ἹΠερίζωσαι, καὶ ὑπόδησαι 
ΔΝ / / ι { Δ 

τα σανδἀλιά σου. ᾿Ἰποίησε δὲ 
οὕτω. καὶ λέγει αὐτῷ «Περιβα- 

. Νε / / 5 / 
λοῦ το ἱμάτιὸν σου, καὶ ἀκολου- 

ΔΝ 

θει µοι. Ἱ Καὶ ἐξελθὼν ἠκο- 
’ . ν 5 3/ μή 

λούθει αὐτῷ: καὶ οὐκ Ίδει ὅτι 
9 / 1 κ / ἵ ΔΝ - 

ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ 
/᾿ / 9 

ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέ- 
19 διελθό δὲ πρὠ πειν. ιελθόντες δὲ πρώτην 

φυλακὴν καὶ δευτέραν, ἦλθον ἐ ἐπὶ 
τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν, τὴν φέ- 

Ρρουσαν εἰς τὴν πόλιν ἥτις αὐτο- 

µάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς καὶ ἐξελ- 
/ .. ε/ 

θοντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ 
3 / 3 / ε 3) 3 3 

εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἆπ 
αὐτοῦ. ή καὶ ὁ 1Γέτρος γενόµε- 
νος ἐν ἑαυτῷ, εἶπε, «Νῦν οἶδα 

ἀληθὼς ὅτι ᾿ἐξαπέστειλε κύριος 
ΔΝ 9) ε « Ν΄. 5 4 { 

τὸν ἄγγελον αὑτοῦ, καὶ ἐξείλετό 
5 Ν ε / Ν / 

µε ἐκ χειρὸς Ηρώδου καὶ πα- 
σης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ 
τῶν ᾿Ιουδαίων. ᾖἹ' συνιδών τε 
5 1 Δ .”./ / . 
ἦλθεν ἐπὶ την οἰκίαν ΙΗαρίας τῆς 

Ν - 

μητρὸς ᾿Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλου- 
/ 5 8 µένου Πάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ 

/ 

συνηθροισµένοι καὶ προσευχό- 
μενοι. 

/ Ν Αα 

15 ρουσάντος δὲ τοῦ Πέτρου 

ἘΕΝΙΡΕὉΌ ΥΕΒΡΘΙΟΝ. 

θηνά γουχβθ]{ απᾷ Ρ]πά οἨη γοας 
βαηάαἰβ, Απά Ίο ἀῑᾷ κο. Απᾶ 
θ φαἷά {ο Ἰήπι, Οα8ὐ γουΥ δαχ- 
πηεηῦ ατουηά ΥοΠ, απἆ "{ο]]ουις 
Π18, Απᾶ Ῥεῦ6χ νγοπί οα{απᾶ {οἱ- 
Ἰονγθὰ Ἠ]πι, απᾶ "Ἠαά πού «ρει- 
οοἶγθά {λα ννῃαέ γνης ἆοπο ὮΥ 
ἴπθ πιεββεηροῦ Ίνας στθα], Ός 
{ποισλῦ ἐμοῦ Ἡο β.πγ αἱ ν]εῖοη. 
μεν ἴπ6γ Μαά Ῥαβεεᾶ ἴἶο 

οᾖγκῦ απᾶ ιο ποοοπᾶ υαϊοϊ, 

Έιον οὔπιο {ο ιο Ίτοα ραΐο, 

{παῦ 1εαᾶς {πΐο ἐ1θ οἱγ; νήσο 
ορθηθᾶ "ΒΡροηπίιπθουΒΙΥ ο 
ἴλθπι; απᾶ Ὁιθυ π/εηί ομῦ, 

απά ραςκεᾶ οἩ ΊητουρΏ οπο 
βἰχοοῦ. Απᾶ {οπή {πο 
ΠΘΕΒΕΏΡοΙ ἀερατὺθςᾷ {9οπι 11. 
Έμου Ῥοΐαυ, Παγῖης οοπιθ {ο 

Ἠήπβο]{, καίἀ, Ἄου 1 «οργἰοίπ]γ 
πουν ὑλαῦ πο Τοχά α8 5οηῦ 
8 1ηΘΦΞΘΗΡΕΙ, αι Ίαβ ἀε]ίνοι- 
θἆ πιο οαῦ οἱ ἰμο Ἰαηάς οί Ηο- 
το, απᾶ {οπι αἰΙ ο εχροοϊᾶ- 

ὥρπ οΕ ἴμε Ῥεορ]θ οἱ {πο 16υς. 
Απά νἩθοη ὧθ Ἠπά οοηςὶᾶ- 19 

οιθά ἴ]ιο τηαὐύαοχ, Ἡο υγεπῦ {ο 

{ιο ους οἱ Μα1γ, ἰμο ποί]θς 
ϱἳ ἆο1π, ΨΙΙΟ86 ΒΙΥΠΔΠ1Ι6 148 
Μαν], ὪΠΘΙθ ΤΙΘΗΩΥ 166 ὃδ- 
βεπρ]εᾶ, ΡταγΊΠΡ. Απά «ΠΕΠ 18 
ηο Ἰποοκεᾶ αὖ ἴπο ἆοοι οἳ 

-- 0 

π- Ακολουδει, ποῦ ϱο αδ]ι πιο πος εοπιε τὐἰε]ν πιο, Όαυ }οἱἴου 

1ηθ, Β16]ι {5 Πές αἰπιοςί απ]γογβαὶ Ἱπιροςῦ. 

η Και ουκ Πδει ὅτι αληῶες, Ῥ]αροτίοοί, Ἰο Ὠσά ποῦ ρετορίτεᾶ 

ἐλαί ἐ]λο 5οοπο, {λτοισἩ πνλμ]οιι ο Ἠπά ραβεοᾶ, πας τος]. 

9 Ουκ ῃδει, “τοἱδέ ιοί, ἵδ ο,βο]θίθ; ὧπεω ποῖ, ἵ8 198 19ΡΓ6- 

βοπία ήτο. 

» Αληθες, Πἱθτα]]γ ἔγμα; 1616, ΠΙοΓΟ αρροβϊτο]γ {ο {19 οΏ58, 

16 αἸλου]ά Ῥο, γεα]. 

α Πρωτην και δευτεραν, ὈοίἩ Ατθ απαγέηγοις, Ῥθοσαδο, 1η 

ΠΊοτο οου]ᾶ ποῦ Ὃο πο βαος 03565, 16 που]ᾷ Ὃρ ρἰοοπαρίίο, 

οί απιᾶ ἔπνο δεεοιιά Ἰναίσλιος, Ώσπορ αν τδῦ πγαίοὮ απᾶ 3 βοοοπᾶ 

υπίσἩ, Ὀοίης βἰαίοποά, 1Ι1 ΥεΤΒΙΟΠΒ, αποϊοπέ απᾶ πιοάθτη, γαίες 

(ο ἰἶιοπι ας (ο [αἱ απ ἰᾖα φεροΠ(1. 

ΡΗΥΑ8/ΐ0. 

αὖ {πο ἆροσ, οἵο, 

Ῥοᾶς,. 

Σ΄ Αντοµατη, αμἰοπιαίοη 11ῑκο, ὑαὺ 18 οἳ ἀίδο]{.. ιο γγοτᾶ 

αροπἰαπεοιιη πε 5 Παρρί]γ τορτοξοπίᾳ 16. 

ποσοτᾶ, πιαΥ Ρο πιογθ ἑαπαῖ]ατ {ο πιοδέ 6115, Ῥαέ {οο ρετῖ- 

ΚΟ 15 οπΏ 

: Τὲ πΙΑΥ 6 α πιαίίου Πο] οὗ ἐἑαδίθ, πη]οἩ {8 βοπιθττ]αῦ 

απλήένατγ, 6 ο ἵ6 ἵ8 το πιο--- ΤΙ οοναἰπ]ν Κκποῖγ,) 18 πιοτθ 

{οτοἱδ]ο, έλα Τ πουν οδτίσπ]σ. 

α Νο (δε) 1θ---ἴοΥ του Ίετρου Ίο 10Νᾷ αυτου, ΟἨ {1θ 

αιἰποπῖίγ οὗ Ε5., ΒοἩ., ἴμα,, απᾶ Τε Απᾶ π]επ 19 Ιποσκθά 

Την Όυραν του πυλωνορ--ί]ε ἄσον ο) {πε 

βαἰρυα!, Ἔποππρ.; λε μαὶε ο) Τε εοιέ, Ματά.; ια ἄοον ο 

ἴλε ραίε, Ῥοπη, ΠΥοβΙοΥ; επἰγγ θον, Ἀλοίπας, Ὑγπάπ]ο, Όαηπιου, 

ἐα ἆσογ ο ἐια ρογοῖ ἩΝ αἰκοβαὶά ; ἔμε ἀοου οἱ Τε οιάεν ραϊε, 
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βοὶ ομππθ ἴο Ἠεασίκοη, ηαπιθᾶ 
Ἠ]λοᾶα. 

14 Απά ν]θη 5ο Ιποὺ Ῥε- 
[οι νοῖσθ, 5886 ορεπθᾷ ποῦ ἴπο 
βαΐθ 10ΟΥ ϱ]αβποδθ, Ὀιΐῦ τη 1η, 
ππά {ο]ά ουν Ῥοΐου δἰοοά Ὀοίοχο 
ἴμο σαΐθ. 

16 Απᾶ ἴπαγ βαϊᾷ απίο Ίου, 
Τπου ατὶ Πιοᾶ. ἘῬιΐδ βο οοἩ- 
βέαπί]γ αὔ]γπιοά ἐ]αῦ 16 γνας ΘΥΘ6Π 
Βο, ΈΠεἩ δαἷἆ 11 6Υ, 1518 Πἱ5 οΏρο]. 

16 Βιαΐ Ροΐετ οοπϊπασαά Κποοκ- 
1ης. Απᾶ ννΏευ {πεγ λαά οροπεᾶ 
ἔ]ιο ἆσογ, ἂπᾶ δαν; Η11η, 016Υ Ίν6ιε 
αδίοπ]δηεἀ, 

17 ἙῬιαΐ Ίο Ῥεοκοπῖης αηπΐο 
ἔλθπῃ σέ {πο Παπά {ο Ποιά 
Ειαῖν Ῥεαος, ἀθο]αιοὰ απῖο ἔλθπι 
που ἴμθ Τ,ογά Ἠαᾶ ῬτουσΠέ Ἠϊπι 
οαύ οἳ ο ῬΙίδοῃη. Απᾶ θ 
βα14, (9 8Ώονν {6βο {μ]πρ8 ππζο 
141168, απᾶ {ο ἐῑιο Ώτούμνου. «Αιιᾶ 
πο ἀεραχ[οᾶ, οπἀ υεπῦ Ἰηζο αη- 
οὔμαχ Ῥ]αοο. 

18 Νον 48 80ο ας 1ὗ νγαθ ἄαγ, 
ἴποτο Ίν88 Το ΑΠΣ] βὐΙχ ΑΠΙΟΠΡ 
ἴἶο βο]άϊθτβ, ολα 188 Ώδοοπιθ 
οἳ Ῥεΐευ. 

19 Απᾶ π]αοι Ἠοιοά Ἰαᾶ 
βοισῃί {ον 1ϊπι, απᾶ {οἀπᾶ Πάπα 
ποῦ, Ίθ οχηηιηθᾶ ἴηο Κεεροις, 
απᾶ οοπηγηαΏᾶοά ὑῃαῦ (λογ β]ιου]ἆ 
Ῥο Ῥαΐ {ο ἀθαίμ. Απᾶ Ἠθ υνοπύ 

αππεκ ταχτ. 
Δ / - - - 

τη» θὐραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλ- 
. / 

θε παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι 
ε ο. Ν 

Ρόδη: ᾖν καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν 
ῳ . / » - 

φωνην τοῦ «Πέτρου, ἄπο τῆς χα- 
- 9) Ν ΛΑ 

ρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλὦνα, εἶσ- 
- 8 

δραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἐστᾶναι 
Ν / ο 2 

τὸν «Πέτρον πρὸ τοῦ πυλώνος. 
16 .ε φἱ Ν »ν 5 / οἱ δε προς αὗτην εἶπον, ΠΜαίνῃ. 
ε ο ο ΄ 

Ἡ δὲ δισχυρίζετο οὕτως ἔχειν. 
. 5) ς 3) ” - 

οἱ δ' ἔλεγον, Ο ἄγγελος αὐτοῦ 
λ / / 

ἐστιν. Ὦ “Ο δὲ Πέτρος ἐπέμενε 
/ } / ᾿ Ν 5 ο) 

κρούων' ἀνοίζαντες δὲ εἶδον αὐ- 
Χ 

τὸν, καὶ ἐξέστησαν. Ἰ κατασεί- 
Δ Ἀ ” Φ 

σας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν, 
.. ’ 

διηγήσατο αὐτοὶ πῶς ὁ κύριος 
» ΧΑ σύ 3 Α α 

αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. 
ς) κ 5 / » / εἶπε δε, Απαγγείλατε ζακώβφ 

καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. «Καὶ 
9 Δ . / ». ο / 
ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τό- 

18 4. χο ες 
πον. 1 ενοµένης δε ἡμέρας, 
ω / . 

ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς 
,.. . ο 5 / 

στρατιώταις, τἰ ἄρα ὁ «Πέτρος 
/ Ν ἐγένετο.  "Ερώδης δὲ ἐπιζη- 

/ Ν 8 Δ 
τῆσας αὐτὸν καὶ μῆ εὑρὼν, ἆνα- 

/. Ν ΄ }/ 

κρίνας τους φύλακας, ἐκέλευσεν 
2 ο Δ λ 9 ἃ 
ἀπαχθῆναι. καὶ κατελθὼν ἀπὸ 

ΠΕΥΙΞΘΕὉ ΥΕΗΕΗΡΘΙΟΝ. 

ἴμο ραΐθ, α πιαὶἆ αοτναηί, 
Ώηαπ]θά Ὠμοᾶα, Ὑνοπύ {ο Πεαι- 
Κθη. Απά τεοορπὶζίηρ Ῥοΐει)Β 
γοῖσθ, 5ο ἀἱά ποῖορεη ἴ]εραίο, 
{ο ρ]αάηοξβϐ; Όιῦ ταν 1η απά 
ἐο]ᾶ {ἶοπι {λπαί Ῥοΐοι 1ναβ 
βίαπζϊπρ Ῥείογο ἐλμο ραΐθ. Απά 16 
Ώιαγ καῖά {ο Ἰ6γ, οι αΓθ 
οΥΑΖΥ. Ῥιαῦ 8μθ "οοπβάεπ{]γ 
α{βγπιεά {λαῦ 16 νναβ ΘΥΘΗ 8ο. 
Έπεπ ὑπαυ αἱ, 14 19 Π16 "πιθν- 
8οΏσοι, Βιΐ Ῥοΐει οοπ]πιαεᾶ 
Κποοζίης. Απά ει Πθγ 
λαά ορεπεᾶ ἴμο ἄοον, οπἆ βαν; 
Επι, λ6γ Ὑ6ιο αθἰοπϊκ]εᾶ, 
Ῥαό Ίο, ῬεοΚκοπῖπςσ {ο μετα 
φθἩ πο Παπά ἰο Το απ]εῦ, 
ἀεο]ατοά {ο Ίἴπεπι Που ἴλε 
Τιοτά Ἰαά ῬτουρΏύ Εἶπι ου οί 
ὧιο Ῥχΐδοῦ. Απά Ίο καἱᾱ, 6ο 
{611 οσο {μῖηρς {ο ἆα1168, 
απᾶ {ο πο Ῥτείμιοη. Απά Ίο 
ἀερατίαος απά υνοπῦ {ο αποί]θς 
Ρρ]αοθ. 

Νουψ, 88 βοοη ας 15 πας ἄαγ, 
ὕπογθ 188 πο βπησ]] ΕΜ) απποης 
πο βοἰά]οίς, ας ὕο νυπαῦ Ίταά 
αρθσοπ]θ οἳ Ῥοΐον. Απά πιθι 
Ἠετοᾶ μαᾷ δοαρ]έ {ος Ἠϊπι, απά 
ἀῑᾶ πού Ππά ΠἨΐπι, 11ο οχαπι]πθἆ 
ὑμο ἸςοερθΙΒ, απᾶ οοιηγησπάεά 
ὑμαῦ {169γ αἰοπ]ά Ῥο Ῥιαῦ {ο 
ἀεοίῃ. Απάᾶ Πο ναι {οι 

14 

μμ 9 

. ᾖζαινῃ, µαενοµαι, Ίου ατο οταΣγ, 2ὰ 8ἱΏΡ. Ρισ8. Ἰπᾶ. Ἡ δε 

διῖσχυριδετο οὗτως εχειν, Ὀαῦ 6ο ροτ(ηποίοιδΙγ οοπίπαοᾶ {ο 
αἰθυπι ἐλλαῦ 16 τγαδ 6Υ6Π ΒΟ. 

πο Ἠἱδ ΠΙΘΕΒΕΏΡΟΣ, «γγελορ, ΤΗ18 πγοτᾶ 80ο ο{ΐθπ 
οσουυτίπᾳ 1π ἐπο Οµτ]κίάσω βουἱρίαγθς, Βοπιοέίπιος Ἰπάϊοσέοςρ α 
Πθαγεη]γ, απᾶ ΒΟΠΙΟΊΠΟΒ Απ ΕΑΓΙΗΙΥ ΠΙΘΒΞΘΩΡΟΥ,. 16 πο- 

ο {μαί ογεῦΥ οπ06, θβροοἰα]] οΥοτγ ροοᾷ πιωπ, Ὠπβ ἃ ραλτάίαη 

δηβοὶ 1 οοηβίαπ{ φνοπθαπσθ, 18 ο]άρυ Ίλαη 116 Ν. Τ., οπά βὐ]ϊ 
ο]ιοιλε]ιοά ἵπ τησ γ πηἰηάς. Τη θής Ρ]ποο, 16 παὶρ]ιέ Ὦθ βαρροποᾶ 

10 Ἰπᾶ]ολ{θ α ΠΊΘΡΒΘΠΡΟΙ βθηξ ὃν Ῥοΐου, γαί]ος λα Ῥοέογ Πίπῃ- 

βο]ξ Ίπ Ῥοσβοῃ. ἨἘαό απιοηρεί {1ο Φοπβ, 16 πα ϱροποτα]]γ α 

ολοτίθμεά 1ά6α, Ελαύ 6Υ6ΥΥ βοοᾶ τπτ Ἰαά Αα ραατά]απ απεῖ, 

11ο αἴπιρ]γ πατγαίοβ, Ὀαό οοπιπηρπ{ς ποῦ οἨ {16 οοσβείοη. 
Νεἰίλου ϱ]α]] νο. 

Οπ΄ πεαϊρηῖπς αἲ] ενα Τ Ίαγο τοπᾶ απά {Ποιρλέ οπ {λο 
Ρτορτίθϐγ οἳ ἐταπε]αίίοι Ίπ ροποτα], απᾶ {ιο ποτά σπρεῖ Ἱπ 

Ρατίου]ας, 1 {6οἱ α ρτοροπάθτηποο 08 ΓθµβοΠ απά Ῥτορτίοίγ, {π 
{Ἀγος οἳ ἰταπε]αδίηρ ταίηου Εαν οὗ ἐναπβίοτίηρ πγοτάς οἱ 
ἐμί8 ση. ΤΠἱ6 πποτο οβροοἰα]Ιγ οδέαίπε ἵπ {Πίς Ἰνοτᾶ, απά 

ἵπ. Έλοβο ἰπά]οαίίνο οἳ οἴῆοο ἵπ πο ΟΠτ]είαπ ΟΠατοἩ. ΊΤμο 

βΌαςο οὗ βιιοἹ ἔθιππς Ίπ Ρορυ]αχ ουΓΓΟΠΟΥ, 18, Ἠἱέ] Της, α Ρτο- 

Ροπάρταίίπᾳ ατραπιοΏί, ΤΠο 1άεα] {ους επ{ετίαϊποα οἱ δπσο]Β, 

οβδρεσία]]γ οἳ {ιοί ρουβοπα](ζ6ς, ἴ απ πἀάϊλοπα] ατραπιοπέ {1 

οί σ,5θ. Οοἰοτῖάπο 8.78, “ Αἴῑοτ πιαο] ἐπουρλέ οἩ 

Όλο ϱαὈ]θοοῦ οἱ απΏροὶ5 ας α ἀϊγίπο Ιεπά οἳ Ππίίο Ῥοΐπρς, 1 Επᾶ 

πο ΒΙΠοῖηΏς Τοαβοη {ο Ἠο]ά 19 {ο α τογοα]σά ἀοοίτίπο, απἆ 

αβδυτοᾷ]γ 16 16 πο ἐταί οὗ ΡΗΙ]οβδορΗγ, ανλ]οίι, ας 1. Ἰαγο οἱεο- 

πνηουςο τοπιατ]κοά, οπΏ οοποσῖνο Όαῦ ἴἨτοο Ιάπάς---186. ΤΠο 

ἱπβηίέο τοβδοπ/; 9ηᾷ. Τ1ο Βπίίο ταίουα]; απᾶ δᾷ, Το Απίιο 

ἱοαβ]οπα] ---ιαῦ 15, ἀοᾶ, πιαπ, απά Ὀθαςί, Ἰγῃαί, ἱπάοσά, ογοπ 

{1ος {πο να]ραν, ἶς, ος οσς. ἂπ Ατολαπροὶ Ῥο, αἱ α πιπη η] 
ν]πρς, Ὀούίου οὐ πνοῦσο, (ματ {πο γήηρίορθ εροοίθς, ποοοτά- 

Ίπρ α5 ἴλο {ορίποτ ατο Πίίο ος Ῥ]αοἷςκ{ Τ που]ά {ναί ένο 

πγοτᾶ Ἠαά ῬοσἩ {ἐηπδ]αίοά Ιπβίοαἆ οἳ Απριιοίζαά ἵπ ους Ἰρπρ[ίεῇ 

Β1019.3. Νου Βάϊῆοι, Νούες {πα Ἠπο]κους: νο]. ὅ, Ρ. 195. 

Τὸ ππὶραί Ῥο, ἵα πιοᾶσυτ Βἰγ]6, ποί α Ιίῖε αρἹία[ίοη. αἲ ἰο 

ω]αί Ῥοίε οαπιε ἰο ο. Ἔοο ΕΙ απᾶ {οτπια!! Ίαραχος ἵ8 πει] 

τοργεδοπίας Ὦγ οοπιποξἰοη, Ἰπάἱοπίίπς Ὀοί]ι ἐπφωίγν απᾶ αἰατ). 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΡ) ΥΕΕΗΡΙΟΝ. 

ἄοινπ οπι ὁαάθα ἴο Ο6εαχεᾶ, απᾶ 

ἔλογο αΏοᾶθ. 
90 Απά Ἠετοᾶ ἵναβ Πἱρ]ΙΥ ἀἱδ- 

Ῥ]θαδοά νὰ ἔμθπι οἱ Τγτο απά 
Φἰάοη. ἘῬταῦ ἴΠεγ οδἵηθ υγ] οπθ 
οοοοτᾶ {ο Ἠϊπι, απᾶ Παγίηρ πιαᾶε 

Ῥ]αφίας ἐν Ιήπος ομαπιρογ]αϊπ 
ἐπεῖς Π]επά, ἀθθίτεά ε8ος, Ῥο- 

οσἳ5ο ᾖπεῖν οοπηῦγ Ὑ/88 που 
Ἰφμοᾶ ὮΥ {πο Ἰπς)8 σοιώίγη. 

91 Απά προῃ ἃ βεύ ἄαγ, Ηοτοά 
ΑΥΤΑΥοά 1π τογα] δρΡραΧΕΙ, βαῦ προ 
μΐς {πτοπο, απά α1παάθ αη οταθίοι 

Ἀπῦο {λαπι. 
99 Απάᾶ ἴπο Ῥεορίο Ρανο ἃ 

ϱ]οιέ, σαγύης, Ιὲ ἵν 0ο γοῖοθ οἱ ἃ 
5ο, απᾶ ποί οἳ α πιαῃ. 

98 Απά Ιπιπιοά]αῦε]γ ὑπο αησε] 
οἱ ο 1ογά επιοῖθ Ἠΐπι, Ώθσβιδθ 
ο σανο πού ἄοά [ο ρ]οιΥ: απά 
Ἡθ Υγας 6αἴθη οἱ ΊΥΟΙΠΙΦ, απά 6αΥ9 
πρ ο ϱ]ιοβῦ. 

94. Ῥαϊ ἴλο νγοτᾶ οἳ ἄοᾶ ϱ:ον’ 
απά πια]ΗρΠεά. 

96 Απά Βατηαραθ απά οτί] 
τοζαγποᾶ Ώοιπι ου αβᾶ]επ, ΥΥ 61 
{πευ μαά Γαἱβ]]οά ελεῖν ππΙδτγ, 
απά ἐοο]ς νἑα ἔπεπα Φομη, π1ο8θ 
ΒΙΤΠ8Ι4Θ Ίγα5 Μαι]ς, 

0ΟΗΑΡ, ΧΙΙ. 

δουν {]ογο Ίγογο ἵπ ύπο ο ΗΥΟ]ὰ 

ἔμαῦ νναβ αὐ ΑπΙοοΗ οθγἰδΊη χο- 

Ρ]οῦ5 απά {6πΠΘΙΒ; 45 Ῥα1παβας, 

αΏᾶ ΦΙπιθοπ ἐλαῦ Ίνας οα]]οᾶ ΝΙ- 

αΕβςσΕΙς ΤΕΣΤ, 

α ο 

τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν 
διέτριβεν. Ὁ Ην δὲ ὁ ̓ Ερώδης 
θυμομαχών Τυρίοις καὶ Σιδωνί- 
οι ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν 

Ν » ἃ Ν / ’ 
προς αὐτὸν, καὶ πείσαντες .Ώλά- 
στον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ 
βασιλέως, ἠτοῦντο εἰρήνην, διὰ 

Δ Α 4 
τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν 

Ν Ν ο 
ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 

ω Δ 

3 Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ ̓ Ερώδης 
3 ή » . Δ 
ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικην, 
καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, 
3 / Δ ” / 22 «ε 
ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς. "' ὁ δε 
δή ” / 6 ο) Δ Δ 
Ἴμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνη καὶ 
» / ο Δ 

οὐκ ἀνθρώπου. ὃ παραχρῆμα δὲ 
ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου, 
3 , ο ΄ 3/. Ν / . 
ἀνθ) ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν δόξαν τῷ 

ω / / 
Θεῷ' καὶ γενόμενος σκωληκο- 
βρωτος ἐξέψυζεν. 3" ὁ δὲ λόγος 

- . 3 ο.) / 
τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπληθύνετο. 
35 Ἠαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέ- 
στρεψαν ἐξ “Ἱερουσαλὲμ, πλη- 
ρώσαντες τὴν διακονίαν, συµπα- 
ῥαλαβόντες καὶ Ιωάννην τὸν ἐπι- 

/ / 

κληθέντα Μάρκον. 

ΟΜΑΡ. ΧΙΙ. 

ΣΗΣ4Ν δέ τινες ἐν ᾿άντιο- 
χείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν 
προφῆται καὶ διδάσκαλοι; ὅ τε 
Ῥαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλού- 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

ἀᾶρα ἐο 0ῳ,δ4τθα, απά αροάο 
{μθγο, 
Απᾶ Ἠοτοά σροίπσ εηταροά 

αὖ ἔποςο ο{ Έγτο απά ΑΙάοη, 
{Πού 6316 πνζ οπθ οσον 
ἴο Ἰΐπι, απᾶ, Παγίπσ πιδάθ 

Ῥ]ακίας, ο Ἰήηρ”5 οπαπι0ει- 
1ΐμ, {]ιοῖχ β1οπᾶ, ἀθεϊγεά ρθιοο; 

Ώθσᾶαβε {μαῖχ οοαΠ{χγ νγαΒ ΒΠ)- 
Ῥοτίεά ΡΥ πο Ιάπρ)β οοηῦτΥ. 
Απᾶ, οἨ απ αρροϊηίαα ἄαγ, 
ἨΗοιοᾶ, ανταγεά ἵπ τογύαὶ αΏΆρα- 
ται, ες οἩπ Ἰίβ ύμτοπο, απ 

α| ιδάθ ἃ 8ρεθοὮ {ο ἔπθπι. Απά 
{9 ρεορ]θ αοαίθἀ, βαγίης, 16 
18 {ῃθ νοῖοε οὗ α οᾶ, απᾶ τοῦ 

οἵα πι8ῃ. Απά Ιπιπιθάίαίε]γ-. 
"ΠΙΘΕΡΘΗΡΕΥ οἱ {16 Τιοτᾶ 5πιοίθ 
Πἶπι Ῥθεσαιςδθ ]ιο ἀῑᾶᾷ πού ρῖνα 
6οἆ ἴμε σ]οιγ. Απά, Πανίηρ 
Ῥθθῦ οαίοηπ ϱΡΥ ΙΤΟΙΠΙΒ, Ἡθ ϱχ- 
ρϊτεά. 

Ῥταῦ ἴῑο ννοτᾶ οἳ ἄοᾶ :οο- 
επαθά {ο ϱτούγ, απά εχεπά. 
Απᾶ Βλιπαῦας απᾶ Φαιὶ το- 
ἰατηεά {νοπι {οταδα]θιι, πει 
ἴμαγ Ἠαά {α]β]]εά ἐῑιείτ παῖη- 
Ι865Υ, απᾶ ἐοοῖς νε] ἐποπια οἵη, 
ΨΠΟ86 βΠ1Ώᾶπιθ ἵνας λτατς. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. 

Νου ἔ]μεγο Υνοῖο Ίη ἴῑπο οοἩ- 

βιεραίίοπ {μαῦ εχἰκίεά ἵη Αη- 

Ηοοί, οετίαἰα Ῥχορ]ιθίς απᾶ 

«{θας]ῃατβ, ἂς Βα.ηαδαξδ απᾶ Θἱτῃ- 

31 

2» 

7 Θυμομαίω», ΡΑΣΜ. Ῥν68., Ῥοΐης οπγαροᾶ αἲ ἴλοπι, ὧο, {όὁ 
Ἐρωδης, ἵ8 το]εείοᾶ Ὦν Ρ., 8οµ., Ἠπι, Τ.) 

Σ Απά ἴλο ποτά οἳ ἄοᾶ οοπίϊπαοᾶ {ο ϱἵοἵ’ πυξανε. Και 

επληύυνετο, Ἱπαρ., Ρ888., απᾶ Ίνας οχίρπἆφά, Τὸ ρτουν ἵπ {1ο ας- 

οοβρῖοπ οἳ {ο Ῥοορίο, απᾶ οχἰοπᾳοᾶ οπος {πο ἴογγίοτγ, ος 

Άπιοπρ ο Ῥοορίο, ΤΠο ποτά οἳ ἀοᾶ, ος ἴ]ο (οδροί οἳ ἄοά. 

γ/α5 Ρτοσ]αϊπιοᾶ απά πιαᾶο Ῥτορύοδς.----Μινά. Πο τνοτᾶ οἳ ἄοά 

Ἰποτεαβοᾶ απᾶ πι]ήρ]σᾶ,--ῬοπἩ, Τμοπαρ. «'τευγ απᾶ πιο] - 
ΡΙἱοά.)---Τγπάφ]ο, ΟΓαππιος, ἄοπενα, 1πογοαςοᾶ απᾶ πια]Ηρ]ἱθἀ, 

---Ἀλαίπιδ. Ἴλοτο 416 Ρ]θοπαξπις ἵη βαογα(] 4 τε] ας ἵπ οοπι- 

πιοἩ ΒἱΥ]6. «4ογος, 585 Πασ]κοίξ, καρροςί5 {ιο οοπιρἰοχ Ἰάοα οἳ 

ἀοοίτιθ απᾶ ἀῑδοὶρίο5, απᾶ ἰλα Υογος, {λα 101ον, ἁἰγίᾶρ {ῑια 

ἰάοα Ἰπίο ρατί5. 

. Οετἰαίη ρτορλείς απᾶ ἐεασ]σγ. Ίενες ἵ χο]οοῖοᾶ Ὁγ Ἰμ., 

ΤΕ, να Ὁγ αὖ. ἰ τορατᾶθά α5 α Ρτοδαβ]ο οπηἱδείοῦ. Τέ 18, 1η- 

ἀροᾶ, τοὐαπᾶαπέ, ρἱασθᾶ, 45 19 18, ἵπ ΠΡΡΟΒΙΠΙΟΠ Το {16 π/ογᾶ5 προ- 

φηται και διδασκαλοε, ποιυ ἴλοτα Ίοεγε γορ]αίς απιᾷ ἐεαε]νετο. 
Τη Απίιοσι, κατα την ουσαν. «ἶζατα 18 α ρτοροβἰξ]οπ οἳ ρτοαί 

Ιαήιᾷο, απ {5 τερτοςοπἰθὰ ὮΥ {ο /οΠοπίπς ἹνοτάΒ: ασεοτάίπρ 

ἰο, αραϊποί, αρατέ, αἲ, αδἰἆς, α[ίοτ, Ὁη], ο, οὐποεγπῖπβ, ἰοιε]άηµ, 
ἔπι ἵπ δυεγή, ἆοωπ. Ἑγ ο ππποκαϊίοι οἱ {ψ, Ἱέ 18 δοά αᾶ- 
τοσα, 48 ἵπ {ο {ο]οπίπρ οΏ6ος: ἀαϊζη, {ου 9γ6ίγ ἆαγ 

Αοΐς ὃ:397 16:56 ΙΤ 11, ΙΤ 19:91 ρναιείῃ, αἰ, 2121 

οματίἐπο]η, Ἡοπη. 141 15, εἰο, 

98ο Ῥτορλείς απάἁ Τδασ]ιθγΒ πετο ἐπ ΑπίϊοσἩ, ποῦ πθςθᾶ- 

ΒαίΙγ οἱ Απίϊοοϐ; Υοῦ ἴπου πότο τεΔΙΙΥ οἱ ιο Οἰνατοί, α5 ἴλο 

Έναγγελιον κατα Ματῦαιον, κατα Ἠαρκον, κατα Λουκάν, κατα 

Ίωαννην, π9τθ ο) ἴνοτα, 95 ΥΥΤ1{6Υ8, ΟΥ Γεροτίθτδ. 
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πικνα ΙΑΜΕΘ) ΥΒΗΘΙΟΝ. 

σαχ, απᾶ 1ποῖυβ οἳ ΟΥΥΘΠΘ, απά 

Μαπασπ, ΦΠΊοἩ Ἠαά Ῥθοπ Ὀτουρ]ί 

αρ να Ἠθτοᾶ ἐμο ἠαίτατοξ, απᾶ 

Φαυ]. 

9 Α8 ἰπεγ πιπ]θίοχεᾶ {ο {πο 
1,οτᾶ, αΏᾶ {αβὐθᾷ, ἴλο Ἠοὶγ Ποβύ 

βηἱᾶ, Φεραχα{θ π1θ ΒΏ9γπαβας απᾶ 

Φαυ1, {ΟΥ 116 υνοτῖς νυηονειιη{ο 1 

Ώανθ οα]]θά ἴποπη. 
ὃ Απά ὪΨΠεη {αγ Ἠαᾶ {αδῦεᾶ 

απᾶ ρχαγεᾶ, απᾶ ]αῖᾶ (ον Ἠαπᾶς 

ος {λθιι, ἨἩ6Υ 5επζ έλεπι ἄπαγ. 

4 Βο ἴ]αγ Ῥοαΐπρ βοπῦ {ογίᾗα ὮΥ 
ἴπε Ἠοιγ Ποβί, ἀεορατίθά απίο 

απΕΕΙς ΤΕΣΧΤ. 

/ 
μενος Λίγερ, καὶ «Δούκιος ὁ Ίκυ- 
ρηναῖος, ΠΜαναήν τε Ει ρώδου τοῦ 
τετράρχου σύντροφος, καὶ «Σαῦ- 
λος. λειτουργούντων δὲ αὐτῶν 

τῷ κυρίῳ καὶ ηστευόντων, εἶπε 
τὸ «Πνεῦμα τὸ "Αγιον Αϕορί- 
σατε δή µοι τόν τε «Ἀαρνάβαν 

ΔΝ Ν - 9 . Ἀ 
καὶ τον Σαῦλον εἰς το ἔργον ὃ 

/ ». 8 / 
προσκέκλημαι αὐτοὺς. Τοτε 

νηστεύσαντες καὶ προσευξάµε- 
νου καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὖ- 
τοῖς, ἀπέλυσαν. 3" Οὗτοι μὲν 

ο Ν - / 

οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ «Πνεύ- 

ΕΕΝΙΡΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

6οἩ, Ψ ο {6 σα]]εά Νίσου, απά 

1μαοία5 ἐλο Ογτεπίαη, απά Μα- 

Ώ9θΗ, ὑννπο Ἠδά Ῥοεη Ῥτουρ]ῦ 

αρ υπ Ἠειοά ἐμο Τεύτανοίι, 

απά βαυ]. 16 ἴΠ6Υγ Ίπεια 

εππ]βέονίης 6ο ἴλπθ Τοτᾶ, αηᾶ 

{αβήπα, ἴλο Ἠοὶγ ΒριΠέ καᾶ, 

αορραταῦο {ΤΟΥ πιο ΕΒ4ΓΠΔΡΕΒ 

απάᾶ Φα] ἐο πο νγου]ς, {ου νυΠο]ι 

11ανο οἑ]]εά ἑπεπη. «Απά νπεα 

ἔλεγ Ἠαά {αδύεά, απᾶ Ρριαγεᾶ, 

απᾶ ]αἱᾶ ἐῑιαῖν Ἰαπάς οἩ λοθπῃ, 

{π6Υ βεηῖ ὑπεπιασγαγ. Θο {μ6γ, 

Ρεΐηρ εοπὀ ΓοτίἩ 5ΡΥ {πε Ἠο]γ µατος τοῦ Αγίου, κατῆλθον εἰς 

Ῥιαῦ Ίη π]αῦ βεηΒθ, ϱῇ ἐἶιοπι} Ἡγ εἰοοίίοι, οἳ ὮΥ {1ο πηίθ- 

εἶοπ οἱ ΟἨτὶέ, ο ἔροπα «Γαγιακαίθπι, ος απγ οὐῃοσ Ῥ]ασς, {8 ποέ 6ο 
Ῥο Ἰη{ογγοᾶ {οσα ἐ1θ ρταπαπιαθἶσαὶ οοπςίτγισίῖοη. 15 πηαεῖ ο 

Ιθατποᾶ {1οπι Ἠίβίοτγ; πού {Γοπι ϱγαπηαῦ. Ῥατπαβας απᾶ Ῥαπ], 

πνο ΙκπΟΥή, πνογο πού οἱ Απίιοσϊι, ἐουρ], ἵπ ἐποῖν ἐταγοῖς, ίΠ6Υ πιαΥ 

πάγο Όροι ἔΠετο, οποθ απᾶ αραΐπ, Απά Ἡστο, έοο, πας Βίπιθοπ 

έο δίασῖε, αοοοτᾶϊπρ {ο Λάατα Οἰατῖς; “«Όεσσιαςο 3, βαΥ5 Ίο, “ οἙ 
εἰζπ οἳ Παίς Βπό ποιος ἆλᾶ {1ο (Τ6θ]«Β; πο ἆο Ἱνθ ΑπΠο- 

1ἱσβΠΒ οδ]] οἩγ ππαπ Ῥ]αοῖς; ος γγ]ήέο, Ώθομιιδο οἱ Πΐς Ἰαίτ, οἳ 1ΐ6 

σοδ, Ὀαέ ὈΏθοπίΙβο οἱ ἨΐΒ Αἰκίη. ΤΠο Ἡοπιαπ, Ἰέρετ, 19 ἀοτὶγοᾶ 

Άνοιι έ1θ (τοεῖς, νεκροβ, Πιοτίωις, ἀεαά. 9 Ἠανο ποῖ, Ἱ {ο 
ατοσῖς (οπρις, αν οΟΙΩΠΙΟΠ ποιΏ {μαῦ ταβἱοβίος 1η, οὗ ἐἶναῦ σοΠη- 

ΤΙΟΠΟΟΒ πἰ δι, ερ, 1οἨς Υουγο], οἨ Βἱουῦ. Ἠθποθ πεβτο 188 11ο 

ταρτοβεπία (νο ἵπ ἄγθείς; που, Ιπᾶθος, ἰπ απ, ἸΝίσετ, ἵπ Τια- 
Βπ, µελας, ἵπ ἄτοσ]ς, απά ο (πίςσεν ή), Ἱα Ἠεῦταυν, Τ8ΡΙΘ- 

βοπύ {1ο εοἶογ ο]]οᾷ δίασῖ } 8ο σοῦ 50: 50 αγε: “ΜΥ ακῖπ ἵς 

Ὀ]αοῖς προπ τηθ 2. 

 Συντροφος, πα εζοαίμδ. Απ παπί ποπατίθηθά Ὦγ {ο 

Βηπιο πποίµου, Ἠά{, 11 9097 οπθ σοογα], απᾶ οἱ ἴπθ Επ οτἰρίπ, 

14, 2106. ο Ἠαγο πο Ῥίγπβο πιοῖθ βρροβίίο ἑμαη, “Πο 
Ἠαᾶ Ἓθεα. Ῥνουραύ πρ πι Ἠοτοά 3. οἳ, παΒ εἄαομεεᾶ τηὶε]ι 
Ἠοτοά. 

5 Δειτουργουντων δε αυτων τῳ κυριῳ. Ότι παἰπἰβτατθηξ; 

14 οβῦ σι ΠΥΜπΕΥΕ πο {αηροτοπύας ἄοσθπαι, νἰ., πο Ῥγορμθίαη- 

ἁϊσ παπι Ῥαπ]ο απ{θ, ἀοοίοτεβ αο Ργορλ]οίας {αἱβςο ἀἰχοιαῦ: Ἱα- 

ᾳπο ΟµτγβοβύοπιΙΒ τοσίθ απὺθτργοίαὔιβ οβὲ Λειτουργουντων, ηιὶ- 
πάσίγαπ δω»; 1 οϱῦ ρταάϊοαπιέδις, Θγταβ οἱ Αταῦα ρυβθολη{]- 

Όά87 ποσα Άειτουργειν, ταυπ]θταπί πά ραβ]ίσοας ρτοσθς Ῥτορέογ 

αα]αποίαπι ]ο]απίἱ παοπίίοποπι.---Οπέ, Βαο. ΤΠ18 Λειτουργειν Τθ- 

{9γβ οκο]αβίτοίγ {ο πα 16 οα]]εά ριδ]ίο βουγίσο; {γοπι λειτος, 

Ρα0ΐΐα, ππᾶ εργον, ωογ]. Ίο ασε ἵπ Ὥοππιο, απᾶ ἐἶιο Οσπι- 

πωιπῖοη, Φεγυίσε Ίπ Ῥηρ]απα, 419 ΡΓΟΡΟΙΊΥ σα]]οά, Τήέωγσή. ΤΠο 

ΡΟΓ{ΟΓΠΙΑΠΟΘ οἳ ἐ]ο γέωαὶ οἳ ραΏ]ίο πουβΙρ, 18, Ἰού7θγος, {58 

Εοπεταἰ βσορο απᾶ Ιπίοπί, Του 11θ6ο {πθ Βίπίο, οὗ Ῥοάγ οσο]θ- 

Βἱαρίΐο, {6 γοβροπβ])]ο. 

Οαδααδαμ, ο {πο Πήρ]αβύ τεραίαίίοπ {ου Βουιπᾶ Ιεατηῖηρ ἵπ 

ΕΕ, ας ἵπ οπου ἀορατίπσπίς οἱ Πἑαιβίατο, πίΒνπις ἐπί 1 

ποτᾶ Λειτουργια ΡΤΟΡΕΣΙΥ ἠπᾶϊοαίος, απᾶ τορυρβου{ς, α]{ τοΙρῖοιιδ 

Βογγίσος; ἐΏαῦ Ῥ]γαίθ, οὗ Ῥαβ]ο ῬτβγοΣ, οἱ αΏγ το Ἡρίοιις βοττῖσρ, 

15 τορτοβοπἰοᾶ ας Τήαίργ. Τ]ο νεο οσστ5 Ῥιῦ {ητου ππςβ, 

απᾶ {ιο βαὈρίαπίίτο εἰχ ὧπιορ ἵπ {πο Ολτίκήπα Θορίατο, 
τοργθβαπίθά ὮΥ ππϊπἰδίγαίοη, οἳ δογυῖοε οἳ α ραβ]ῖο οΏαιποίο ; 

Βοπιθίίπιος, Ιπᾶθθᾶ, Ροτβοπαὶ απά ρηναίο, 2 Όο5, 9: 13; ἨΠεὺ. 

10:11. ΤΠ ραδίίο βοτνίσο οβογοᾶ {ο {ο 1μοτᾶ, 15 ογάαἰποά 

{ος ους ροοᾷ απᾶ [ου Πΐς βἸουγ. Τὸ 18, πάσα, ος Ποπος απά 

Ἱαρρίπθςβ {ο Ρογίουτα {6 ἴπ αρὶν16 απά ἵπ ἐα(Ἡ. 

ἆ Αφορισατε δή µου, 8δΡ8ΤΑΊΘ Το πιο ἐτα]γ. ἴπ Άτοδα δη 5εν- 
Φετ ροδίμοπίέωγ εἰ υεγ(δέγ 8απθ. 19 18 τοάυπᾶσηί, Αοΐς 151 4 

--Οπίέ, Βαο. 1π ο ΟἨτ]είαη βοπρίιτοῬ δη 18 

{οαπᾶ Ῥις εὶχ ππος. Τ6 16 πο τοριθβοπ{ος αὖὐ 11 ἵπ Γή8 οᾳ5α, 

Όοπι, Του, «η βἰεπρίἶθπΒ 1ο οοπιπηαπᾶ, οἩ. 16 1: 96: Ἰωυ]κο 

2: 15.--Ηαοῖς, 

5 Επιῶεντες Ριουοίαοά ὮΥ νηστευσαντε και προσευξαμε- 

φοε, πον]βδίῖο ρα οἱρ]θβ---απἆ ΠανΊηρ {αδίοᾶ, απά ριαγθἆ, απ ἶπι- 

Ροβεά Ἠαπάς οἩ {Ίοπη, οἱ, επι ἴ]εί Ιιαᾶ Γαείεζ, απ ρταμεά, 
απά Ἰαϊὦ ἰ]λοῖτ Ἱαπᾶς οη (επι, αἲθ οαβΙΙγ ρταπιπιαβίσα]. Ίο 
Ἰπ{{6Υ 18, ΡετἹαρΒ, ΠπΟΥο Ρορι]αν ἵπ 119 Ἡνίηρ αρθ. 3Τλεῖτ 18 

βαρρ]οπησπί{α], απἆ, {ο βοππο τπ]πᾶβ, πεοθββαῖγ 6 ἀθβπίθνα οἱ {1ο 

οοδροιαπίθ 1Π 16 γνοτ]ς, 

{Τσ οεπὲ ἴ]ιοπι αυαγ, 0ἱ, ἀῑδπιίβεοά ἐἨπεια, 119 Γοππευ νο 
Ρϊο[ες, Ώεοδαξο {ο Ιαίί6υ 15, ἵπ οας {ουθηβίο οΙΤΤΟΠΟΥ, {ο ἀἰδονγά 
{γοπι ο/ῆσο, {ο ἀἰβοοπέίπαρ,---Γουρίος. 

6 Εκπεμφύεντες ὑπο του Πνευματορ του Ἅγιου, η) ἴιο Εοίη 
ρέγ, Τμ βρθοῖΒο {ογπυ]α οοοατβ ἵπ {18 Όουῖς σἰπίεει 
πιο, πο {ογπιπ]α το Άγιον Ίἴνευμα 506. 11πςΒ, απᾶ Ίἴγευμα 
Ἅγιον, απατίητοιβ, οἳ Ἱπάρβπίέο, οσσῦς ππείθεη 1ἰπιθβ, ΙΤΥΑΥΒ 
Ἰπάἱοαίῖγο οϐ {πο 64πηθ Ερίή{, απ]ζοτπι]γ ἵπ σαρῖἑαὶ Ἱπίθία]ς, ἵπ 

ῬαμείοτΏ {εχύ, Ἐηἳ, {ο οἱαβείίγ έῃοπῃ απᾶοτ ἐ1πο βροοίθβ οὗ ἀεβ- 

πῖίο, απᾶ Ἱπάσβπ]ίο, οἱ {πο {οσπιου, {π ἐῑίς βἰηρ]ο Όου]ς, πο Ἠπνο 

ἐωεπί/-Μ]νγεε Ο6ΟΙΙΤΟΠΟΘΕΒ, απά οἳ {πο Ἱπίίου πἰπείεεπ, ἵπ αἱ 



8ύ ΑΟΤ5 ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. ΟΗΒΑΡ. ΧΙΙ. 

ΚΙΝ ΙΑΜΕΡ) ΥΠΠΘΙΟΝ. σπΕΕΕ 

Βο]οιοία; απά {1οπι ἔηεπορ Π6Υ| τὴν Σελεύκειαν, 

εαἰ]εᾶ ἰο ΟΥΡ». ἵπλευσαν εἰς τὴν 

παχτ. ΠΕΥΙΕΕΡ ΥΕΗΘΙΟΝ. 
᾽ - / 9 ο . ἐκεῖθέν τε ἀπέ- | ΒρΙτῖζ, νιοηῦ ἆοινΏ 1πίο Θε]ειι- 
Κύπρον. ὃ καὶ | οἷα ; απᾶ ἔλλοποο {1ιαγ βα1]οᾶ ἱπέο 

Γοτή/-ἕωο οσοαΓΙΟΠΟΘΘ, ΤΠ αἩ] ἴλλο οί]ιου Ώοο] οἱ ἐἶιο ΟἨτϊείατ 

Βοηρέατοβ, πο Ἠατο, ο ἐῑο ἀεβπῖέο {οτπι, οἱσ]μεεπ, αιᾶ οἳ ἴ]ιο 
ἱπάρβηίτο, ἐέγί1/-ίιυο οοσΤΓΘΠΟ88. Ἴθ 81ο, {οτι α. δυτ]οῦ απα- 

1516 οἵ αἲ! {1ιοςθ οᾳφᾳ5, οοπηβιπιθᾶ 1η 16 Ιαάρτιοπό {μαῦ ΤΊνευια 

Ἅγιον, Υλοίλου απ Ιθῃ, ο συ ]ιουῦ ἐλλο αγἱοίο, απί(ογπα]γ τορτο- 

βοπί5 {ο Ποῖη ἱρίγ, ΤΠ 168 σπα. Υαγ., 6 ἵ6 τορτοδδη{θᾶ, ἵη 

{ο Ολτὶδίίαπ Φοηρίατοβ, Ὁγ «Ἠοίη 6ᾖοδί αἱρ]ίγ-ΩΝο ΏπηοἙ, 

απά Ὁγ Ἠοίη ρέγϊ, οπΙγ {ους πιο. Βιοὶ 19 155 Ἠβίουγ. 

Ῥοί 1 ΤΠοο1οβΥ, απᾶ Ολ]κίοΙοαγ, ἆατο ϱιιογθᾶ το 1116 {οτι 

αὐίγα, ος γρετου]λοῖδιι οπ 1ἱ8 λἡτά ρουδοπα]ϐγ οἳ ἆοπονκ], 

οι Τεβίαπποπέ πδασο {8 ος βα[οδύ Ἱπάοχ, οἨ ραἱᾶο, ἴπ α8οοι- 

αἰπίηρ ο ουττοπύ υα]αὸ, ος ἱπροτί οἳ 115 πιοδύ Ρτοσήποη{ 

ἔθτπιθι απᾶ {οἵπη6 οἳ οχρτοβδίοη. Όιχ βροσϊα] οοᾷθ, 1 γγο οἶέ]ευ 

πορᾷ, οἳ Ἠαγο βαο] α οοἆο, {5 5ἰπιρ]γ οι Ῥοβδίαπιοπέ Ἱδαρο- 

Ῥο Ιὲ ἔποπ ποίςᾶ, ἐναί ογοσΥ ΡΓοροΝ Ἠππηο {οππά {π ἴμο ποπιέ- 

παἰζυο, 95, ΡΤΟΡΟΤΙΣ, ο παπιῖπα 86, {η ἴἶιο Πτεέ οἩηρίος οί 

Μαμμοπ, οἨ Ἡ{5 Ηγδύ Ῥτοξοπ{κ{ίοη, 15 απατ[]ιτοις, οἳ Ἱπάςβπϊτο, 

Τὲ τοπάς: «ἨΤΒ40Σ γενεσεως ΙΗΣΟ1’ Ἄριστου, νου «Ίαβιδ 

νέου Αβρααµ. Ότ οου(αῖπ {λοοτίο5 ]ιθςο οἱρ]ιί απατίητους ποιηΒ 

ολοσ]ά ῶο ἰταηθ]ατοᾶ: «4 ὃοο]ς οἱ α βεπεταίῖοι οἱ α σεδιδ, α 

Ο]ωΐεέ, α 5οπ ο) α Ὀανϊο, α 5οη ο) απ Αὐτα]ιαπν. 

Το Ἱ]αθίναῖο (ατίλου, α ρυπαονά τα] Ριποῖρ]ο, 1γο βἶια]] 5ο]οοῦ α 

Ῥτοπιίποπέ σᾶςο οἱ {]ιο β4Της οπ{οποςγ͵ [ουπά 1π {]ιο ἄοβροί Ηἱδίουγ. 

Τε 16 εναί οἳ Ῥοπί{ϊτις ῬΠαΐο, α Ῥαδ]]ο απά απ οβοηβίὈ]ο ποἴος {π 

ἲμο ἁύππια οἱ Ομτίξῆσπ ΙΗδίουγ. 19 Βνδί αρρεαί5 απατίἩνοιθ, 

Ραΐὲ {5 παπάο ἀοβηίίο Ὦγ ἐμο πἀάϊ[ίοπ οὔτῳ ἡγεμονι, Ῥοπήίας Ῥ- 

1416, ἴ]ια ϱού6ΥΛΟΥ. 3990 185 ΊΊνευμα, Μαἰό, 1: 18-20, πιιᾶο ἆἀθίῖ- 
πὶϊθ ὮΥ Άγιον. Ἠοὶγ Βρίηε Ῥοῖπρ εποῦη ἴο ἔ]ο ἆοιβ 48 {ο 

Ὀϊνίπο Βρϊτ]έ-- το Βρίτς οἳ αοἆ---]έ Ίνα οπορἩ {ο; {ποπ {ο 

ΒΑΥ, ἐ]λαί ἆοδις πνας Ὀορούίοι Ὦυ Ποῖν Βρὶτθ, ΤΗ16 τας ας 

ΤΩΠΟἨ ἃ Φεγδοπα] Ώατηθ αξ Ῥοπίία8 Ῥ]]αΐία, ἴμοτο Ῥοΐπρ πο οίμοτ 

Ερἰη6 6ο ἱπγοάιοσά {π σαμ]δὴ ου Ομηδήπη Ἠδίουγ. ἸΤποτο 

ΏΕΠΕΙ ΥΥα8 Ὀιιῦ 0Π9 {Ίνευμα «1γιον, 8ποῬ ἴλο ΠΡΟΡΙΑΒΥ οἱ Δάαπι, 

Χποπμ, οἳ τουυρπὶζθά ἴπ ἴλο Ῥαίτιανολα], οὗ ο θιγϊςη οΓ8οΙοΒ. 

Τ]]ς 15 α ΠρΕΙΥ ἱπιροτίαπί απᾶ Εαρσοξίλνο {ποῦ. 

Ῥιαἱ {ο τοίατα 1ο Ρ]]αΐο. Α{ίο Πὶς ἰπίτοάμοίίοη Το 15 6ογοπ 

{ἶπιοῦ παπιοᾶ ὮΥ Μαζίποιν ποιό Ἠΐς θασπαπιο, Ῥοπίίας, Όῦ 

Ρεῖπσ α οοπεδρἰοποἈδ ῬοΓδοπᾶρο, α τορτοβοπἰαιίνο οἳ Όθβας, Ἡε 

188 πο αγ(]ο]ο ρταβχοά βἰκ οἱ έ]αδο βογοπ πιο. Τέ 19 οὐ] 

οπσο οιπἰέθᾷ, απά ἐλιας {6 ἴλο αρροξὶ πιαᾶρ ἴο Πίπα Ὦγ ορτίαῖα 

Ῥματίεους, (Μαξέ, 27 τ 698), Ἱπδίουά οἳ γΏίο] ου ευὈ5(1ιίο κυ- 
οτε ἵπ ὧλο νοσαήνο, 

Έ1ο βαπιο ΕίΥ]ο οσους ἵπ Ματίς, Ἠο πᾶπιος Ἠϊπι {οι εἶπιος Ἱπ 
οἶαρ. 16. Ίπ πίπο οἳ {Ἠαβθ οσοΥΤΟΠΟΘΒ, ἐ1θ αγζ]ο]ο 15 ργοβχοᾶ, 

γθῦ Ἱο πΟγοτ ομ]]ς ἡΐπ ϱουεγποΥ. π ιο Αοἴβ, 118 πΆπιο ο6- 

οςτ8, οἳ. ὃ1 181 41: 27: 181 28, οπΊγ οπσο Ῥτοσσᾶεά Ὦγ Ῥοι- 
έἴπ5. Ραπ], ἴοο, Ώ81πο8. Ἠΐπι οπος, 1 Τϊπι. 6: 15, πΠεπ βροσα]-[ο 

πρ οὗ ΟΠηΙί/56 σοπ{οβδίοη {ο, οὗ Ῥε[οτθ, Ῥοπίίας Ρι]αΐο. 
Νου, π]έ, οὗ Υλοαῦ ιο ατἰ]οῖς, ἆοθΒ ποῦ Ῥή]αίο, ἵπ 6ΥοΡΥ 

ἱπβίαποο, ἐπάϊομίο ἄουετποτ Ῥἡπίοῇ Απᾶ, πὶΩι οᾳ πα], οἳ 61 6- 

1105 465ΙΤΑΠ 60 οἱ {αἱ{Ἡ, απᾶ οἱ ππᾶοτδίκηάΐπᾳ, πιαΥ 1νο ποί αἰΏττη, 
(10 ρατσα]ατ ἀεε]ρησίοᾶ αρ]τὃ Ῥοΐπρ ἵπ 1ο Ῥτοπιίσος), τας 

ἔνε δρϊνἰὲ οἱ 6ο, οἳ ἴἶο Πὔνευμα του Θεου, ἐ1πθ Πἴνευμα Ἅγιον, 

Ειο το Ἰἴνευμα Ἅγιον, απᾶ {ιο το Ίἴνευμα το Ἅγιον, ΒΟΤΟΙΜΙΙΥ 

ο, ἵπ .Αροδίο]ίο Ἱδηρο απά οΙΙΓΟΠΟΥ, απ]οσπι]γ Ιπάϊσαίο οπο 

απᾶ ἐλο βο]έ-βαπιο ῶρίη{ οἳ ἄοᾶ, ος ἴπθ Ἠοίψ Βρίπ3 

Νο Ἱορίο, πο πιορηΏγείος οπἩ, 48 ππο σοποείνο, οπίχομοὮ 1ρ- 

οἩ {μἱ6 Ῥοβίδίοι, εῑαῦ γη] ποὺ β]αίθ {1ο μ]οὶθ ὑαδίς ο {19 
ΠΕλλοσέο γγο]|-βιιδιπ]πθᾶ πι ἀοσιππεπίοα Βοΐοπσο οἱ Ἡσπποπει- 

εσβ ἵη ρεπεχη], απά οὗ Ῥϊρ]ο Ἠοιπιοποϊ]ός Ιή ραγΜουίας, 

Ῥυέ, {ο 8οπιο παπάς, ἐοτο ἶδ α Ῥ]ωυβίρίο οῬ]θοίίοπ, απἆ, 15 

ην 38 ΚΠΟΥΥΠ Το 38, Ῥαῦ οπο ορ]οσδίοη {ουπᾶ Ίπ Μαλίληοιν ὃς 11. 
Τὲ 18: αυτος ὑμας βαπτισει εν Ἰ]νευματι Ἅγιῳ και πυρι.. Βεῖηπρ 

Ἱπάσβηίέο, 16 18 ρτοβιπιοᾶ ἡλαξ 1ξ οπηποί ἱπᾷἰοδίο΄ ἐιο Ποἱγ 
Βρίτιϊ, Ρεικοπαἲϊγ οοπἑεπιρ]αίοᾶ, Ὀαἳ οβΊοἵσ]1γ, ο Ίπ 8οπαο βροσία] 
Ἰπῃήσποο. 

Ῥαυ]ἱ δαγς: ΑΠ ους Γαίλογς πνογο Ῥαρίϊσεᾶ Ἰπὲο ἸΤοξος ἵἩ {11ο 

Ο]οιᾶ, απᾶ η ἔμο σα, Απά Ἠστο βοππο Ἠαγο πβδυπηθά α ραγα]- 

Ἰο]ΐσπι Ῥούγοστ ''ὖπι οί δρ απά «επ ᾖτο Ελαί, ας ἐλο 
Τεταθ]ί{ος ἹγοΓο Ῥαρίίσοά {πίο Μοςςς, ἵπ {]ιο οἶοτά, απᾶ ἵπ ἔ]ιο βοα, 

5ο Ομμβήαπς απο ἱπηπηογποᾶ {πέο ΟἨγ]ςί, ἵπ {1ο Ἠοἳγ Θρ]π]εαπᾶ 

1π Πτο, ΤΗ18, {οβοπης πἠπἆθ, πιαΥ αΡρεατ Ρ]αυδίρ]ο. Ἐπέ τν] εἶιο 

Γαος βαδίπίπ, οἳ ΕΥ 1 ὍΓο ῥτερυιης πού, Ἠήτο 15 πο α ΑΥΠῃ- 

Ροἱ οἱ απγ αρἰτἰια] Ῥ]οδβῖηρ. Όπ {ο σοπίΓατ 16 8 νο βγπιροἱ 

ο α {οαγ[α] οα]ητηϊέγ. Απά 5ο ους Τιοτά ἱπίοτρτοίς {δ, Α Ῥπρίίδια 

1η το ἶ5 ἀοβίτιοίίοπ. 9ο ἴημθ π ηπονπίπρ δλονοὶ 6οραταίος {νο 

ομα(ἳ ήγοπι {1ο Ὑηθαί, ἐμαῦ, πνἨ]]ο {ιο Ια{έοτ {5 Ῥτοβογτοά ἵπ {ῑιο 

βατποτ, "ιο απα[ 15 {ο Όο οοηβπιθἆ Ίη απ απ Πεπο]αδ]ο Πτα», 

Βα]ναίίοπ, απά ἁπππαίβίου, απο 119 πΙἰεηπαίἶγες Ργοβοπ{οᾶ ΒΥ 

Ίεβις Οµ1{. «ομπ Ῥαρήποά ἵπ πναίοτ, ἔπίο Τερεπίαποε, ΗΒ 

οοπιπ]ββίοη τθασμοά πο {ατίμοτ, Ἠιὸ ο Ἱναγποᾶ {1ος πο 

τοριςαἑοᾷ μΐ5 ππἰηϊδίοσ, ναί Ἠΐ5 ΒΠοςρβ5ος πγου]ᾶ Ὀαρίίπο Ίτι 

ιο Ηοὶγ Βρὶτ{{, απᾶ ἵπ Πτο--- ποέ ἔ]λο β.πιο διΏ]θοίς ἵπ Ῥοἱ]ι, Ὀυί 

οπο οἶαες {π ἴμο Πο] Βρἰπ6, α(ιεγγατάα {ο Ὦθ ρουτοά ουξ; απά 

ἴλο οί]ου οἶαδβ, ἵπ ἴπο το, α[ιογγαχάς {ο ὃο ρουτεᾶ ουἱ. Μο 

ΡίθασΊου, πλο Ρτεσσἆοί 26816, οΥευ ΡΓοπο]οά οἱ ἐλο Ὀπριρπά 

οἳ Πτο---έ 16 ἁαπιπαίίοι οὗ Πο]! 3, οἳ ἐο Ῥατηίηρ Ιαΐκο, !{μο 

ππᾳαοησμαδ]ο Πσο 3, 5 ἀἱά {1ο Ῥτορλοῦ νλοπι οἶη ἠπιπιοτςεᾶ 

ἵπ ἴλο «οτάαπ. Το βάπι οἱ {ομπ]ς Ῥτοπολίηρ Ίβο 48 
αἱαρίθτ οἱ Μα]ασμΙ. Ἡο Ὀαρίίσεά 118 οοπγετίς {π ἴμε ο οτάση, 

απιᾶ ἀτοσίοὰ πει {ο ἱ8 Ἰζαρίου, αβδιτΊης έἶοπι ἐΡαῖ, 1 419Υ 

οὗογεά Πΐπι, ἐεΥ αου]ά τεοοίτο Ἠΐς Που Βρίήί, Ἡ ποῖ, πο 

που]ά οοπβπιο ἔλοπι ἐπ απ ππᾳποπομαΡ]ο το, 

Έποτο πογθ ἔ]θη ἐππο ΙπππιθτβΙοΠΒ, Ίπ Ἠΐβ 6Υο: οπ8 Του ρυπίῇ- 

οπ{]οι, απά οπο {05 ἀοξίτυοβίοη---δη Ιπιπηθτρῖοἃ ἵπ βρἰχί{, απᾶ πη 

ἱπιπιοτςίοπ ἵπ Ἠτο. Ἡοί] ἆτο Βριταίίτο, ου αἱ Ίοαβέ πιοαρ]ιοτί- 

σα]. ἸΚαϊί]ιου δρἰμ]έ, που το, οπΏ Ὦς βρηπΚ]οᾶ 3ΡΟΠ 6, ΠΟΓ ο 

πο Ὦο Ῥοπνοῦ, ο βρηϊηΚκ]εᾶ Ἱπίο Ἠιοπι, Ὀιί ἔοτο 16 Π{ο {η 

Βρὶνὲ, αιᾷ ἀοδίναοίίοπ ἵπ Βτο, απᾶ Ἱνο οΝΏ Ὦθ ἠπιπογβοᾷ Ίπ, ος 

βαὈ]οσίεςῖ {ο 6ποπ]. 



ΑΟΤΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΗΡ. ΟΗΑΡΕ. ΧΤΠΙ. 

ΚΙΝά ΙΑΜΗΘ) “ΥΠΠΘΙΟΝ. 

6 Απᾶ γε {Π6γ 1Υ6Τθ δἱ βα]- 
ΠΠΙΒ, 61ου Ρτεαο]ιοά {19 ννοτνά οί 
ἄοἆ ἵη Όλο ΒΥΠΒΡΟΡΙΘΘ οἱ 1] 
16978. Απᾶ {16γ ηαᾶ αἱδο ἆ οἶνη 
{ο ελοῖγ ππὶδίεν. 

6 Απά πθη {167 Ἰβᾶ ροηπθ 
Ώππουρ]ι πο ἴδίθ Ἱπύο ῬαρΠῆοβ, 
ἴπαγ {οαπᾶ α οοτὐαῖη ΒΟΙΟΘΙΕΥ, ἃ 
{αἱεο ρΥορ]εί, 8 617, 11986 Π8ΠΠΘ 

μα Βαι-]εκας: 
7 ΠΙΟ πας πλζ πο ἄαραίγ 

οἱ ἴ]ο οοαπίτΥ, Βευρίας Ῥαμ]ας, 
α Ῥχαζοπύ πηαπς 1ο σπ]εᾶ {ου 
Ῥαγπαδας αππᾶ Μαι], απᾶ ἀοε]νοᾶ 
{ο Ἠθατ {πο πγογά οἱ ἄοᾶ, 

8 Ῥυΐς ἛἝλγπιας 6 ΒΟΥΟΘΙΕΓ 
({0Υ Βο 18 Πϊβ παπιο ὮΥ ἰπίθιρτο- 
ἔπίϊοπ) υηβίοοᾶ {λεπι, βεεἰῖηρ 
{ο ἐάγη ανΑΥ Το ἄαριῦγ ἔχοπα 
ἴμο {αἱ{1, 

9 Έποι απ], (Ίο αἱ9ο ἐς α- 
ο Ῥαπἱι) Β]]οᾶ νι πο ἨΗοίῖγ 
6οβῦ, δοῦ Πῖβ ογθς ος Ἠΐπη, 

10: Απά βαἷά, Ο Γα]] οἱ αἱ εαδ- 
Ω]{γ, απά αἲ] πα]βοΏίαί, έλου ο λ]ᾶ 

απΏεχκ τΕΧΤ. 
/ 5 Αα / 

γενόµενοι ἐν Σαλαμῖνι, κατήγ- 
Ν / α -- 

γελλον τὸν λὀγον τοῦ Θεοῦ ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ιουδαίων" 

5 9 , / 

εἶχον δὲ καὶ Ιωάννην ὑπηρέτην. 
/ Ν Ν - 3 

ὃ διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι 
͵ ο / ῥ 

Πάφου, εὗρὀν τινα μµάγον Ψευ- 
/ ο ς 4 

δοπροφήτην ᾿Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα 
.. ΔΝ 5 ο 5 

αρίησους, ' 05 ἦν συν τῷ ἀν- 8 ους, ἵ ὃς ᾳ 
/ 9) / / » Ν 

θυπατῳ Σεργίφ Παύλῳ, ἀνδρὶ 

συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάµε- 
/ - 

νος 'Ῥαρνάβαν καὶ Σαὔλον, ἐπε- 
- Ν / - 

ζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ 
.ν Δ Αν 

Θεοῦ. ἡὃ ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς 
» / « / τά Δ 
Πλύμας, ὁ μµάγος' οὕτω γαρ 

/ Ν / - 
μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 

. Ν / 

ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον 
... ο / 9 - Δ ἀπὸ τῆς πίστεως». " Σαῦλος δε; 

. / 

ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς .Π1νεύ- 
µατος Αγίου, καὶ ἀτενίσας εἰς 

ον 10 στ 3 / 
αὐτον εἶπεν, 43) πλήρης παν- 

Ν /{ Ν -ν ς / 

τὂς δολου καὶ πᾶσης ῥᾳδιουργίας, 

ἨΠΝΙΡΕΙ. ΥΕΕΗΡΙΟΝ. 

οι ΟΥρτις. Απά ΒΨΠεη {Πεγ πειο 
ἵπ Βαἱαπιῖς, ἴπου Ῥτεασπεά ἴμο 
ψογά οἱ ἄοά 1π {Πο εΥπαρορίθ 
οἱ {με ἆοννς, απᾶ '116Υ Ἰαάἆ αἶδο 
1οπηΏ 35 {μαίχ αὔίοπάαηύ. Απά 6 
Ψεπ {Π6Υ Ἠαά ροπθ {ῃτουρ]ι 
ἴπο Ίο]θ Ι8]απᾶ αβ {αγ α8 Ῥα- 
5, {16Υ {ουπά α ορ {αῖη 8ΟΥ- 
ογ61, ἃ {8ἱ66 Ρτορᾗεύ, α 60, 

Φ11ο86 ΠςΠ1Θ 145 Βαγ-οβιιξ--- 
Νο ας ψΙΏ [πο Ῥτοσσπδαἱ ἴἸ 
οἱ ἴ]ια οοΏῦσΥ, Βετρῖις Ῥαπσ]ας, 
κα Ῥγπάθηῦ Π]8Η 1 Πο οα]]εά {ου 

Ἕαγπαβρας απά Φα], απά ἀθβίτθοᾶ 
{ο Ἠθαχ ἴ]θ γγοτνᾶ οἱ ἄοά. Ῥαΐ 8 
ἘΊΥΙΩΑΒ, 16 8ΟΥΟ8:ΘΗ, ({Υ 8ο 18 

118 ἨδΙηθ, 'Ρεῖης {ταηβ]αίεά), 
ορροβεά ἴπεπι, βθεΚκῖηπρ {ο 
ἑατη αθἰἀθ ἐ]ιο Ῥγοσοηει]. Π10Πι 
ἴμπα {αμ Τπεα Βαπ], (1ἱθο 9 
οα]]εᾷ Ῥαυ!), "Ε]εά ν]ζ ἴμο 
"Τοἱγ Θρί1{, οπανίης Ἰοο]οὰ 
διΥΏΘΕΙΙΥ αροῦ. Ἠϊπα, βαἱἀ, Ο 10 
πι] οἳ αἲ. ευ] απά αἱ 

Ἀ ΓΓενομενοε, ΔΟΥ. ΡαΣῦ,, οη π5] {ο οντες, ππᾶ πν]οη {19} πνοις 

ἔπογο ου, Ὀοΐπρ ἔλθυο, 016Υ απποιιπορά ; ΟΥ, Ίγθτο απηουηοίηρ τον 

Ίογον του Θεου, ἴλπο πνοτᾶ οἱ ο, ἴο υγοτᾶ οἳ {ἴἶιο ἄοἀ. 

 Ειχον, Π1ρ., τύετο ασσιµβίοπιεᾷ ἰο Ίαυε, Ὑὸ ΒΑΥ: Τηογ Ἠαᾶ 

ζομῃ ὧο. 

} 4ελίοντερ, πάᾶ ὅλην, 5. Βο8., Ὥπ., Τ. Όλην την νη- 

σον, ἴλο υγ]λο]ο Τβ]απᾶ οἱ ΈῬαρ]οβ. 3ὗρον, ἴλχαγ {ουπᾶ, ανδρα, 

π οθίαίΏ ΠΠΑΠ, µαγος. Α1ἴθΕ εὗρον, ἵωπ. απᾶ Τ{. αἀᾶ, ανδρα. 
ΗΤῃογ {ουαπά α οοτίαῖπ ππαρἰοίλη, ο οπν, πητηεά Ῥαμ]οδυβ.Ὀ--- 

Ἠγαἰκοβεᾶ, "ΙΑ. οορεαίπ βοσοῦθῦ, α ζθυγ]δίι {1]6ο Ῥτορ]ιού, 1ν]λοβο 
ΏΦΙΠΘ Ίνα Ῥαπ]εδις.)--Ῥοππ. /Α πιαρίδη, α {6ο Ῥρτορ]οδί, α 

ἆοτη, Ίν1οδο πλπιθ πας Ῥητ]εδυβ.'---Τ]λοπηρ. ἵ.Α. οργαία τηςη, 

3 ΒΟΥΟΘΤΟΣ, ἃ ο οπ, Ἡ Πο ἵνας ο {αἱδο Ῥιορλοί, απά πνηοξο παπηο 
πας Ῥατειτηα. Μάνα, 9ύ9. «Αἀπθήηρ πια Ἰπίο {πο ἐοχί, 

Μινᾶοσ]Ος γουδίοη ἵ6 οκαοῦ. Τό 6, ποποτος, τοάππάκηέ, Ἰ]κο 

πηοη, ὈγοίΏτοῦἨ, απά ἔπίλους, 11 ᾖππο ]α5ί ἱπιρ]γίπρ, οὗ οοπ ὑπ π]πρ 

νο Βνςυ. 

κ Ανθυπάτῳ, ἄεριμψ ϱουεΥποτ! συνετῳ, αν παν ο) μπετ- 

εἰαπάΐπα, Ὑμακοαί Ἐλοπιρ., 1όπιαν, Μαῦ.; α πο] ἱπ[οτπιοᾶ 
Ώηαη, Βοοί]ς, Ῥεπάσπέτιαα, ῬοπΠ. 19 15, ἵπ Τὲ5 {ους οσσαΓΥοΠσςΒ 

Ίπ. οοπι, Υοτβ. τορτοβοηίοᾶ Ὦγ, ϱΥιάεή. Ἡο πρροατς {ο Ἠδτο 

Ῥόσῃ α Ῥείδοπ οἱ ᾳοοά πάεγείαπαίπᾳ, ἐπίε]ίᾳαπέ, τνΏοῖι ας; γοῦ 

Ῥσαᾶσπεο Ροΐπᾳ ἐῑο αἰη]δαίθ πιοβὲ οοπδρίσιοις ἰπ ἐμίς σᾳςο, Ίο 

βῖπο 16 Ῥτο[ογοιοθ. 

} Με ερμήνενεται, ΡΤ65. Ιπά, Ρᾶ88., Ἡἱ5 παπιο δείπρ ἰγαποίαἰεῶ, 

οὗ, δεῖπς ἐπίεγργείεά ννμ]ο]ι, ἴπ σοπα. νου. ἵπ 118 6οΥΟΠ οσο!- 

1οησς6, ἶ5 165 γερυθβοπα{άνο, 

α Πλησθεις ΊΊνευματος Άγιου. ἈΒ6ο ποῖο ΟΠ γ. 4. 

η ΠΤνευματας Άγιου 18, ἵπ ιο βο]οοίθά {θχί οἳ ὧιο Βαρρίογα], αν 
πήβριηζ, 16 αποι]ά Ὦθ πετο /Τνευματος Άγιου» νο οοτγουῦ Ττ 

βταπηαἑἰσα]]γ, ππᾶ Επὰ τνο αἴο βιδαῖποα ἵη ἡλλοῖν Ἠοχαρ]α οἱ 

1841. 
ο Ατενισας ειβ αυτον, Ἰαυΐπρ ἰοολρεά, ΟΥ ἰοοᾖοά ἐπίεποεῖ 

ωφοή έπι, δαἱᾶ. Ῥηδιουργια ἵ6 δη ἁπαξ λεγοµενο»ν, 1οαπά ἵπ ἱ8 

Ῥ]ασο οπἱγ, 9 Γοιπᾶ οἳ ἴλο βαπηο {ππη]γ, ῥᾳδιουργημια, Λοῦβ 

18: 14, ἔἼοτο τοπᾶοτεᾶ, {εάπεσδ, Ἀοῦο, πιδελέε[, πιαϊε[οεηίέα. 

Ῥσσα, Ῥϊ5ο,. Τὸ Ιπᾷἰολίθῦ α ῬτορομδίϐΥ {ο Ῥοτρείταίο α]] βογίβ 

οἳ ποἰκοάπθςς. Οµ0. 5α0, 

Ρ «Ίολου---ῥᾳδιουργητας. 119 Γουπιοῖ ο0οιτΒ {πο]νο ἔἶπιος ἵπ 

Ν. Ἡ., τορτοεοπἰοᾶ Ὦγ θα], ἀοσείί, οταΏί, ραί]ο; {1ο Ιαίου 

βοτοπ πι ἵπ Ν. Τ. οοπι, Υοῦ. 

ὭῬπδιουργιας, {οππὰά ο] ἵπ ἐλίς Ῥίασθ. “Αποζιος πιοπηΏεσ οἳ 

ἐῑή6 {απαί1γ οσσαΓ8 9Π068 ; ΥΙή. ῥᾳδιουργῆμα, «Λοίς 18 : 14, “' νε]οῖς- 
οἆ Ιογγάποβα, οοπι. του. 116 {ΟΓΙ1ΟΣ, ὅολος, ἁσποίος αἲὶ Ἰπάᾶς 

οἳ ἀῑδείπιπίαίου, Ῥοπι. 1: 29, ετφιἰκίία αλδὶσεπίῖα αα ἐπεάίατ- 

ἀωπι.---Βαδ]], Οα]γίπ. Ἠο [είρας οπο ἐΠίπρ, απᾶ ἆοοα αποί]ιοτ.---- 

Οπέ. Θαο.. 1ο Ιαΐΐου, ῥᾳδιουργια, ἵδ ταριοβοπἰθἀ ὮΥ τιλ]ο[- 

οοπίία, απᾶ, αοοοτάΐηρ {ο Ὥεζα απά Ῥ]εοπίου, ἀοποίορ α ΡΟ:ΒΟἩ 

Ῥϊοροπ8θ {ο ρετρθίγαίθ αΏΥ γν]ο]οά ἀορά.---Ὑαἰπυίας, 1γλβ- 

της ἀειίγος Τέ {τοπ ῥᾳδιον, Γαοἰίε, ππὰ εργαξοµαε, ορετογ. Όπθ 

Φπο 18 δαδί]γ Ιπζισοσά {ο ροτροιγαἰθ οὔτης, 



856 ΑΟΊ5 ΟΕ ΤΗΙ ΑΡΟΡΤΙΕΡ, ΟΠΑΡ. ΧΠΙ. 

ΚΙΝά ΙΛΜΕΘ) ΝΕΕΒΘΙΟΝ, 

οῇ {ο ἀον]], οι 6ΠΟΠΙΥ οἱ α]] 
πσμίθοιδηθξς, Ὁύ ἴοαι ποῦ 

οθᾳ56 {ο ρθινοτύ ἴμο τὶσιῦ Ψ8Υς8 
οἱ ἴμο Τιουᾶ Ἡ 

11 Απά ποὺ Ῥο]μο]ᾶ, ἴ]ιο Παπά 
οὗ {πο Τιονᾶ ἐε αἆροη ἴλορ, απἆ 

ἴλοι. εΏα]{ Ῥο Ῥ]Ηπᾶ, ποῦ κοεῖπς 
{πο 8ΗΠ {05 8 8θ88ο1. Απά ἵπι- 
πηεάϊα{θΙγ ἴ]ετο {ε]] οἩ ΠΠ ἃ 
πιὶςό απά α ἀπιίκπθβα; απᾶά [ο 
πεπῦ αροαῦ φεοκΊπσ 8ΟΠΙΘ ἴο 
Ἰραά Ὠἶπλ ὉΥ πο Ἠοπά. 

19 Τμεν ἐπο ἀοραίγ, σ]Ἴδι το 
βαν” Ὁγηαῦ γαρ ἆοσπε, Ῥο]]ενεᾷ, 
Ρεῖης αδίοπ]ε]ιεᾶ οὐ ἰπο ἀοούτίπε 
οἱ {1ο Τ,ογᾶ, 

19 Νου 6η Ῥαυ] απᾶ Π]8 
ΟΟΠΙΡΑΠΥ Ἰ]οοδοά Ώοιπι Ῥαρ]μοἙ, 
ἴΠ6γ ο8ΠπΙθ {ο Ῥοδχδα ἵπ Ῥαπι- 
ρηγ]ία:  Απά ὅἆομπ ἀοραγᾶηρ 
Ώοπι {λαπι, ταζαιηποά {ο οσετι- 
βΏἱ61Η. 

14 Ῥυαΐ ν]εα εν ἀορατίοά 
Ποηι Ῥοθυρα, {Πα οαπηο ο Απ- 
ἤοομ 1η Ῥϊβιάία, απᾶά νυοπί Ἰπύο 
Ὠπο ΑΥπαροσο οἨ ἴπο εαὈρα{1- 
ἄαγ, οπᾶ βαῦ άουτ, 

16 Απᾶ αἴἴοι ἔο τοαᾶίπς ος 

απππς ταχτ. 
ια. / 3 λ ’ 

υἱε διαβόλου, ἐχθρε πάσης δικαι- 
/ / 

οσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων 
Δ Δ Ν 3 / 

τὰς ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐθείας ; 
- ΔΝ α 

1 καὶ νῦν ἰδοὺ, χεὶρ τοῦ κυρίου 
μα. λ ν Ν ΔΝ / 
ἐπὶ σε, καὶ έσῃ τυφλος µη βλέ- 

Δ ο 

πων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. 
. λ 

Παραχρῆμα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὖ- 
4 / / 

τὸν ἀχλυς καὶ σκότος, καὶ περιά- 
»../ / / 

γων ἐζήται χειραγωγούς. | τότε 
γοΑ µ / ΔΝ ΔΝ 
ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπί- 

3 / } 8 - 

στευσεν, ἐκπλησσόμενον ἐπὶ τῇ 
διδαχή τοῦ κυρο. ο 

Αναχθέντες δε ἀπο τῆς ΙΠ1ά- 
Ν ο Ὡ 

Φου οἱ περὶ τὸν ΙΠαῦλον, ἦλθον 
/ - 

εἰ «Πέργην τῆς Παμφυλίας. 
΄ λ 

᾿Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ' αὐ- 
ο / 

τῶν, ὑπέστρεψεν εἰς “Ἱεροσό- 
Π Ν / 

λυμα. 3 αὐτοὶ δὲ διελθόντες 
Ν - / / 

ἀπὸ τῆς «ΙΠέργης, παρεγένοντο 
». 5 / ω) / ΔΝ εἰς ᾿.Αντιοχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ 

/ Δ ΔΝ 

εἰσελθοντες εἰς την συναγωγην 
ο” «ς ο / / 

τῇ ἡμέρα τῶν σαββάτων, ἐκάθι- 
16 ν ον νο. 7 

σαν. ]Ηετὰ δε την ἀνάγνωσιν 

ΒΕΠΝΙΞΘΕὉΌ νΕΒΡΘΙΟΝ. 

πλἰβομ]θί, 5γβοη οἱ ἴἱπθ Ὦον]], 

6Π6ΠΙΥ οἱ αἲἱ τρ]ίθοιΒηΘΒΒ, 

η] οι ποῦ 96886 {ο “ροϊγοιῦ 
ἐπο "ΗρΏί νναγς οἱ ἐῑθ Το ἳ 
Απᾶ πουν Ῥοα]ο]ά. "μα απᾶ οἳ 

ἴθ Τιοτᾶ 16 προπ γοα, δηᾶᾷ Υοι 
Β]ια]] Ῥο Ῥ]πά, πού αοεῖπρ {πο 
ΒΙἨ {ΟΥ ἃ, ΒΘ8ΡΟΗ. Απά ΙΠΠΠΙ6- 
Φιαξοῖν {λλεγε {6]1 ο Ἠΐτη α ημρῦ, 
απᾶ α ἆαι]κηθαςς απᾶ [ο υεπὲ 
οροιέ 5οεἰ{ηςρ δΟΠΠΘ Ώ6γβΟΠΒ {ο 
Ίο Ἠάπι Ὦ}Υ {Πθ Ἰαπάφ. Έποτ 
ἴθ Ῥτουοπ8α], «Πανίης 866Π 
σλαῦ ἵνας ἄοπο, Ῥε]θνοδά, "ρ6- 
Ίπο ακφζοπίδ]ιοά αὐ ο ἀοσίτίπο 
οἱ ἐνα Τ,οτἀ, 

Απά, ]οοείης {90η Ἐ4Ρ]ΟΒ, 
ἴπε6γ ν]ιο Ἴ6υο "ία Ῥοτί 
οα1πθ Ιπίο Ῥθγρα οἳ Ῥαπι- 
ρα: απᾶ ἆομα, ἄερατίας 
Ώοπι ἐλεπα, τούατησάἆ Ιπίο ἆθτι- 
βαἱ6τη. 

Ῥαῦ ἴπεγ μεπιβο]νθβ, 46- 
ραχήπς {1ο Ῥθ6υςῃ, ο8Ώ1θ 1Πζο 
Απϊοοϊι οἱ Εἰδιάία, απά σοηῦ 
Ἰπίο ἴῃο βγπᾶσοσαθ οἨ "μα 
Βαῦραίμ ἆαγ, απά βαὐ ἄογη. 

18 

14 

Απᾶ, αἴθι ἴλο τοπάῖπρ οἱ ο 10 

ΡΟ νὲε, πα ΩΤοΒ. 

4 ὤιαστρεφω αἶναγς ΨΡρεγυσγίὸ ος  ρεγυεγδε””. Όοπι. τον. 

Ἠονο, ὉΥ οἰγουιη]οσιδίοπ, '' ἐμΤη αιὐα]/, ἰο ρεγυσγέ (ἶιο μπι. «Ίια- 

στρεφων, Ρα. ΡΤ6Β, Ἀοὐνθ. Ῥοτνοτίῖηρ ἐμο τβ]ιέ Ίναγς --- ὅ]ιο 

βυο]ρ]νό ἵσαυς οἳ ἐλλο Τιουἆ, 

εαο]ίπς. Ἰπβίαποςς, 

1: 98: Ίο 4: 827 

απᾶ ρτοδαΡίγ ἵπ οὗ]οι Ῥαβεᾶρος. 

οῇ ἐοασμίπᾳ, απᾶ πού {ιο Ί6βδου {αιρλύ, ἳ 

Μας τΤ:281 2901 ὅδι Ματς]: 2914, 9; 

Δοίς 9145) Όος. 14:65 32 Τη, 4: 21 

Τέ 18, ἵπ {ποξο οαξςβ, ιο πού 

α΄ ᾖπλησσομενος επετῃ διδαχῃ, Μηιΐ,, Ματῖς, απᾶ Τωα](ο, οπἱγ 
5; Ἔνδειας, ὅδους. «ενθυς ἱς ουπᾶ οἱσ]νὸ ἐἶπιος ἵπ ΝΜ, Ἡ,, τοη- 

ἀθτοά Ὀού]μ σἰγαἰρ], απὰ γἐρλέ, ἵπ 60Π1. ΤοΙ5. ΊΤ]ιο {οΥπποΥ 16 

ΠριταίΊνο ο{ {1ο Ιπί{οῦ, 

: Χειρ του κυριου. Ἰλίετα]]γ, α Ἱαπά, α ίτοζ, οἱ ἐἶιο Τιονά --- 

νο Τνοτώς Ἱναπά ἶ6 προπ ὙοἈ. 1918 πού α ΡΙΑΥΟΥ Του Τί, Ὀπέ α 

Ἰαἁρπιθπί απποιποθᾶ. Ῥο {ο ογοπύ ἆεο]ατθε, [ο αγίο]ο Ῥτο- 
Πκοᾶ {ο Ῥοίμ ὁδουε απ ευθειας 15 απΓα]]ψ ἀοβπήμῖνο- -ἴλα τυα/ς 

οῇ ἴ]ε Ποτά, ΤΠΕ ΙΟΙΠΤ ἨΑχδ. Σο ἐ]ο πάσπιοηί Ίνας Πτα ἑοά 
αχρι καιρου, |]οΥ α πια, ποῦ ρουροἰια]]γ. 

ε 1δων, Ρατ. 8ος. Λανίηρ 8εΕ.. ἍἼλο βοΥοτπος, οΥ ἀθρυίγ, 

Ρε]ογοᾶ επιστευσεν εκπλησσοµενος, Ιπάἰομίίπο ο ᾳιοφί πιοτη] 

{οἱ68. Τη 16 {ουγίοοπ οοσµγγθποςς {π Ν. Έ. εκπΊησσω ἶ8 τοριθ- 
Βοηθοᾶ, ἵπ 6011, ΥΟΓ., ὮΥ αππασα απᾶ αδίοηἰσι. Τὸ ἵ6 οπἱγ αφθᾷ 

Ὦγ Μα, Μδατ]ς., απάἁ Ἰωκο, Τὴο οπ156, ΟΥ ἱπςίγαπιοπέ οἱ ἡ]ὶς 
ααἰοπἰβ]ηθπέ 18 {οαπᾶ 14 τῃ διδαχῃ του κυριου. «4εδαχη 6 ξουτιὰ 

ἵπ Ν. Ἡ. ἐνοπίγ-ηἶπο 1πιορ τορτοβοπίοά Ὁγ ἆοσίτῖπα, απ οποθ 
ϐΥ “ω]ιαί ἓς ἑαια],” Πέις, 119. Τη θο ρ]υταὶ παπηῦου οπΊγ 

οποο {οαπᾶ, απᾶ {με 16 16 πήπατ ορἰπίοπς, Οἱ πα ἐοαο]έπρ, 

1: ἶ5 (εηποπ]γ πηϊβἰταπε]αέθά Ὦγ ἴ]ιο γγοτνᾶ ἀοοίγίπε, ἱπβίοαά ο 

τιδο ἐπὶ ἔργπι ἵπ έλλο ΟἨτ]είαπ Βοπρίακαδ; {ἴοπ 6ππθρ ἐγαπε]αίοά 

ὮΥ απἰοπἰσ]εαῖ, υπίοο Ὦγ απιαχεᾶ. δίγιοῖ αυ] απιαχεπιεηὲ, 15 

ῬετΆαρς, {ο πηοβῦ τηϊπά, πιοδὺ οχργοδδῖνθ οἱ ἴπο πιπά, οἨ {1θ 

{οσ]πας οἳ {ἐ]ο ρτοσοπευ], αἱαγς ἐταπδ]αίοᾶ Φεριπ]. οοπι. Του. 

πλίομ 15 ποῦ εροοἰβο, Ὀαξ ρεηοτίο. 16, ἐλετοίογο, ΡΓ6(ΘΓ ῥ1ο- 

οοπσι.  «ογουποτ.-- ἸΓακοβοἷᾶ. Ἑεραίγ-ρογεπου.---Ῥεπη. 

Ῥτοσοηςη].---Τποτηρ., Ἴοα., Μανά,, Ὠοᾶά.; {ουπά ο] {ουν 
επιορ ἵπ {1ὴς Ῥου]ς. 

". Οὗπερετον 7ζαυλον, ἴλοςο αυοιέ Ῥαα]: Πἱ6 ρυρ]ε, οὗ Ρ6ύ- 
βοπε αἰοπάΐπς 1ήπι, οἨ προν Ἠω 5 Ίλθον εις ΊΤεργη», 68ΩΘ 1πίο 

Ῥοχρα. 

Ν΄ Τῃ ἧμερα των Σαββατων, Πέοτα]]ψ, οἩ {11θ Ἠτεί οἳ {1ο 

Βαὐυπίὴς. ΤΠ Ἰιακο 18: 14 απᾶ 141 ὅ, πο Ἠμτο {1ο ρου 
βἶπα. Τη Λοΐς 16: 18, το Ἡανο, 15 Ἠοσο, {πο ϱοπ. Ρ[αβ], τηοδὲ 

ΡτοδαΡὶγ Ἰπᾶ]οπῖίνο οἳ οπθ οἳ ἴλο οοπβοογλἰαᾶ πνθσ]κ ΟΕ ἐλθ 

Φοπίκϊι γοαυ, Τ{ο εαπιο {οσπια]α οὐσμτβ, Αοῑς 20; Ἡ, ἐγαηβ]α{εᾶ 
Ειο Πγβί ἆαι οἳ ἶιο ποσο]. Όσο ΟΣιιάθη”ς 6οποογάππορ οπ έἶια 
Βοσοπά Βαδυαί]ι {ζουν {πο Πγεῦ, 



ΑΟΤΕΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΗΕΡ. ΟΗΠΑΡΕ. ΧΤΠ. 89 

ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΘ) ΥΒΕΘΙΟΝ. 

ο Ίαν απἆ ἴπο ΡτορΏείε, {με 
111618 οἱ {6 εγπασοριθ εεηύ Ἴη- 
{ο {πθτη, βαγΙΠςβ, 6 Τιθι απἆ 
Ὀτοίλίθ,. 1 Υο Ἠανθ΄ 4ΏΥ νγονᾷ 

οἱ οχλοτύαί]οπ {ο {πο Ῥεορ]θ, 
ΒΑΥ ΟΠ. 

16 Τμαπ Ῥατπ] βἰοοά αρ, απᾶ 
δεοζοπίπρ νι ᾖτε Ἰαπᾶ, βαἴά, 
Μεπ οἱ 1Ιβαε], απᾶ γο ὑπαῦ {δαν 
αο4, ϱἱνο αμάίθηοθ. 

11 Τ]ιο οά οἱ ἐλί« ρεορ]ο οἱ [11 
1ΑΥὰ6] οΏοβο οι: {441618, απά 6χ- 
ο]έθά {μα ρθοΡρ]θ ποπ 66ου ἀννο]ό 
38 Φ{ΥΩΠΣΘΙΑ 1η ἴπ9 ]απά οἳ Ἐςυρί, 
απᾶ νο η Ἠ]σα αἲπι Ῥτουραύ 
Ἠθ επ ού οἑ 16. 

ακΕςς ΤΕΧΤ. 

τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητών, 

ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι 
πρὸς αὐτοὺς, λέγοντες, Ανδρες 
ἀδελφοὶ, εἰ ἔστι λόγος ἐν ὑμῖν 

/ Δ Ν ΔΝ / 

παρακλήσεως προς τον λαον, λέ- 
λ - 

γετε. 16 Άναστας δὲ 1Γαῦλον, [’ 
καὶ κατασείσας τῇ χειρὺ εἶπεν, 
Ανδρες ᾿σραηλῖται, καὶ οἱ φο- 
βούμενοι τὸν Θεὺν, ἀκούσατε. 

ς Ν ) ο] / , 
ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ίσρα- 

Ν ε / Δ / ε 
ἡλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν" 

Χ - 

καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροι- 
/ 3 .ν η / Ν κίᾳ ἐν γῇ «Αἰγύπτῳ, καὶ µετα 

/ « ω. δ / 2 βραχίονος ὑψηλοῦ ἐχήγαγεν αὖὐ- 
18 Νε 

και ως τεσσα” 

ΈΕΝΙΡΕΌ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

19’ απᾶ {πο Ῥχορπείβ, ἴμα 

111618 οἱ ἐλο Ε7ηᾶσοσιθ οθηέ 
{ο {πεπι, βαγίηρ, Ῥτούϊθν, 1 
γοα Ἰ8νο α "ποτά οἩ οχΏοί- 
ἰαΐΐοη {ον ἴπθ ῬθοΡβ]θ, βρθαίς 
16, 
πει Ῥαυ] βἰουά αρ, απᾶ 16 

ιανίης υ Ἱς Ἠαπᾶ, Το 
βαϊᾶ: 19Γ86]1668, οπᾶ τοι Ὁο 

ίοαχ ἀἄοᾶ, Πδαχ]καοπ. Πο αοᾶ 1Τ 

ο {π18 2Ρ6οΡ]θ οἴοΒο ου Ἐᾱ- 
{]πθιβ απἀ «οχκα]{οᾶ {μο ρεοΡΙθ, 
ππεη {116γ "ἀννε]ύ 19 βἴγαηροτς 
Ρ1η ᾖῃο ]αηά ο Ε6ΥΡἵ, οιιᾶ νηζ]ι 
α «Πϊρ] αἴπι πο Ῥτουρ]ό ἔἶλθια 

Απᾶ {οΥ ἀθροιξ {ἐμθ 18 
Ν 3 ) 

18 Απάαροταί ὔ]λο πιο οί {οχύγ Τους ἐξ αὐτῆς" 
Ψεα18 βαῇοτεᾶ ο {ΠαῖΓ ΠΙΔΏΠΘΥΒ 
1η 1ο νγι]άθιποβς. 

α / { 
ρακονταετῆ χρὀνον ἐτροποφόρη- 

3 Ν 3 .”. αἃ 

σεν αὐτους εν τῇ ερήηµῳ' 

ου οἱ Τν, 
Ρεχ]οᾶ οἱ {οχίγ γαα!β ιο ποιῖ- 

9 ἰβ]οᾶ ἶιοπι {π ἐλο νν]άειπαςς, 
Ν 

και 

Ἡ «λετε Ῥο ἵη γοι α πνοιᾶ, Απ 

1 γου 
κ Γι εστι λογος εν ὑμιν. 

Ιάϊοιι αἰπιί]αχ {ο εδέ 2γο Ίιαῦεο, βογοτπίπρ {ἔῑο ἀπίίνο, 

Ἠατο α ποτᾶ, βαΥ Ιὲ. 

Σ Ισραηλ ἶ6 τε]οοίοᾶ Ὦγ δ., ΒοΆ., απᾶ ΤΕ α[ίογ τουτου. 

: Ἡραχιονοε ὑψηλου---ψωσεν. "'Ἡο ο]ογαίεᾶ {λα ροορίο---απά 

πῃ η ο]ογαίοά αππη). μοδο νογάς αὖθ αςος τν] ρτραί απί- 

{ουπαϊϐγ ἵπ {ο Οµη]ςῆαπ Βοπἱρίατες, σοπι. γογ., ὄψηλος, ἵω 188 

εἶευση οοοαγΓΟΠΟΘΒ, ἵ απί{ουτη]γ τοπάοτοᾶ ᾖλέσ], σοπι, Υοῦ., απ 

ὕψου, ἵπ 158 ἐπυσΏΙΗ/ οοοιΓΟΠΟΘΕ, ἵ6 τθρτοδοπίρᾶ ἐλ]γίοση {ἴπιθβ 

ὮΥ σταἰ[έ, απά Εογεπ πιο Ὦγ ζω. Πο οππ Ἀπᾶ πο πηοῦο 

αρροςίίο γορτεβοπ{αἶνος ἵπ ους γοιπασπ]αν, 

5. Ἐν τῃ παροικιᾳ, εοπιπιογαίἰο. ΤΠἱΒ ἔθυτα, οσσαστίπρ ἔγν]ορ ἵπ 

ὔνο Ν. 1, Ἰπάϊοαίος «είαι, οἳ, δοΊομτη πι ἃ οοµΠἙΥ. -Κατοι- 

κια ἀοποίος Πχοά τοβἰάσπορ, 6ο Ο5ἱ6, βαοτ8, απᾶ 8ο οἱηβαίο προ. Τέ 

Ῥτομοτ]γ αἱρηϊῆερ {νο ποὶρ]ιΌοτ]ιοσά οἳ βοπιθ ΡΘΙΒΟΠ6. ῥδἱρπίᾖ- 

εαί ῥτορτίε υἰοϊπίαπι αἰζφιογιην Ἱοπιίπιιπι φωά οἰπιιῖ ἴπ αἰέφιιο 

ἴοχο οο]ιαδίίαπί. Έισοτ οα Ῥοο]οβίαβέῖο ἄογοτηπιοπέ, Ρ. 9. 

» Ἐν γη Αὐὖυπτῳ, Πατα]]γ, ἐπ α Ἰαπά, ἵπ Εβρ. Ἠπᾶ 

ἴνο πνέουν Ἱπίουάσά απ Πργρέίαπ Ἰαπᾶ, Ίο σοι]ά Ἠλγο Γουπᾶ 

Όλο πά]οοίίτο, Αιγυπτιοε, οοουίης ἴοας πιος ἵπ Εῑιίς Ὀοοῖς 

οἳ Λο, απᾶ οποο ἵπ Πουτεινς 11 : 90, ἨΠίς ἶς ἶο 

οη]Υ ἱπείαπος, ου6 οἳ ΒἰΧ 09868, ΊἨθγο {ἱθ ἀαίίγο {οι 
18 πεοᾶ, Τί 16 α Ῥυτθ Ἰαπίσπι, Τ]ο ἀπίίνο 16 βαεπϊ]ποά 

Ὦν πιωπαβοπίρία, ΟΡΕ(Η, ΟἨηγβοβίοπι, ΤΠοορ]ηγ]ασί, απά 

(Φουπιοπίας. Πο ροῃ. Ἠσ8 Α.Β. 18: 198, 137, απᾶ αἩ] αποῖοπε 
ΥΕΓΒΊΟΠΒ. 
 Ἠετα βραχιονοε ὄψηλου,  ἠέρη αἲπι.----Ματᾶ, Ῥεηπ. Ὁρ- 

ΜΨτεώ ατπιν----Ί68., Τ11οπαρ., Ἱ αἷκοι, Ώοἆά. Τ]ϊ5 18 πιογθ ᾳταπἀ, 
ππᾶ αΡΓΟΡΟΒ. 

ἆ «θε, ἆξι 1υ]έτ, αἶποα, αὐοιί, 5 80Οπ. αἲ, α)γστ, το]ά]ε, 1ὔ]λειν 
ὅ-οι, ὅ-ο. } τυ]νον, απιᾶ αυ]έῖε, ἵπ τοβρθοῦ οἳ πιθ, 419 ΟΟΙΩΤΩΟΠ 6- 

υγοβοπ(κἶτος οἱ ὧς, ἵπ οὐπ., Του. Αοΐς 1: 16. Ίο Ἠαγο, {η 

ΑΥΠΙΟΠΥ ση] ΥΟΓΥ πΏΥ {ΤΑΩΡΙΑ/Ίοπ6, Ῥτείθττοά αὐομ. ΊΤΠο 

πἽπηΏος οἱ {1θ παπιος Φ6Υθ αὗοιέ οπθ Ἠαπάταεά απά επί» 

απᾶ Ἠστο, ο οπζγθᾶ ἐοῖν ππαπποίς αὐομέ ἴλο βραοο οἳ {οτίγ 

ΥΟΛΣΒ. 

ο Έτροποφορησεν ἵδ τοριᾶ]αιοᾶ Ὦγ ΑΝ. δο]οίξ, απᾶ Τε, απά 

ετροφοφορησεν δαὈβ[λα{ος; Ίιο Ργουϊάέά ποιγἰδ]ηπέπέ, ο) ὅογε 
ἴλεην αἲ α πιτος. Ὠοαῦ. 11 91, 2 Μαο, Τ: 7. 5ο πο Βγτίαο, 

Βο]αγοπίο, Αγαδίο, 6ορ6, απᾶ Ἠμορίο. “Έοά οτι ἵπ ἴιο π]-, 
ἄοτποβς.Ὀ--Ἵναίκο, Το {οά ἐμοπι.--Ματᾶ. Ττοπιο[ας, πα 

πλοπη οἳ 45 αρο τνο Ἠαγο {νυν βαροτίου Ἠ]ρ]ίσα] οπἱ 68, Β4Υ8Β. Τρο- 

ποφορεω, οδὺ Ἰπβίατ παλτ]οῖς {ογγο οὐ οἄποαιο, Ίροποφορι- 

ζειν, ἀἰοίίων οµτιν ΠπιεζίοΥ Ῥε]οτός }ότέ ΠΠΟΤΕδ; (1ο ἰαπιεη πο 

αργρτοῦαί, ια ὃοπις πιατ]έ εος{ιγ Πιογέδ 140Υύ5 1ΠΟΥΟΒ4 ΓΕΤγ6. 

Ατοίπα, ΟΕ. Βαο, Ὁοᾶᾶτίρο 6αγθ; “Το Θγτῖπο τεπάθτε {ΠΒ 

Ὦγ α πογᾶ πΏ]οῖι εἱρηϊῆος το ποιωδ]ι, οἱ, εάμσαίε, Βο ἔλαῦ οσα 

σοπη]οσίατοξ, {1οΥ τοδᾶ, ετροφοφορησεν ; } απᾶ ψ]ή]ο ργε[ευίηρς 
ἴπο οοπηπιοπ τοπᾶίπρ, ο αάπιϊ(ς ἐππῦ Ὃν, Παπιπιοπά ἐήπ](β 

{118 {ο Ἠανο Ῥοετ {ιο ἔταο χοαᾶίης, Όοπιρατο Ώουί, 1: 61 απᾶ 

Ἐπο]ς. 16 : 4, 5,8. Μοβί οἳ {ιο Ιαΐον οᾷἱίουθ Ῥτοίος {6 ποτά 

Το ετροποφορησε», “οπᾶιτθᾶ {είν τηπηποτβ” Τό {6 πο αὔ- 

ἰοδίοά απᾶ Ῥοΐύετ βαἰές ὑ]λο σοππθοίίο”, βἶποο Ἱνηπί ἐλο αροβέ]ο 

που] Ίογο Ὀτίπρ {ο γίονν, ἵΒ ποέ 80 χηποῖ πο {ο:Ῥοαταπος ΟΕ 

θοᾶ {ο Ἡΐς Ῥοορίο, α5 1ΐ5 Ιπίεγροβίέίοπς Ίπ ἐμαῖν ῶομα][.--- 
Ἠασ]αίί, « Ἐε πουγἰσ]εά , ἐίβ τοαᾶίπρ ἶς Ῥοξίος βαρροτίοᾶ 

απᾶ αρτοος πο {4οῦ, 18 πο α5 πὶέΏ ἐθ σοποίΠαθογγ ἀοβίρηβ 

οἳ {ο Βρομ]κου.---ᾱν., Ἡοοίμγ. Βοπιθ οἳ {19 Πιίλους αἱδο, σγὶ Ε]ι 

επο Θγτίαο, Αταδίο, σορίίο, απά Ἠὐπίορίο, ᾳίτο {]πίβ τοβᾶΐης. 

Τπΐς τοπάίης, 6αγς Δάαπι Οἰατῖς, οοπΏττωΒ ἐλο πιατρ]πα] οοπ]θσ- 

ἔπτο απᾶ οκοο]θπ{]γ, αρτοοΒ ἹπνἰίἩ ἔο βοορο οἳ {πο Ρ]ασθ, απἁ 
18, αἲ Ἰομδῖ, α τεπᾶίηρ οἳ δη ια] γαίαο ση ενα ῦ ἵη {16 οοπιπιοπγ- 

χοσοίνοςἆ (οχέ. Τίς Γποῦ Βαροταἀἆρθᾶ, πο ἠπάρο, ρἶτεβ {9 ρατα- 

τποιιηῦ οἰδίσια ἵπ {1ο Ργοροβοά τογἰβίο. 
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ΚΙΝ ΖΑΜΗΞ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

19 Απᾶ π]οπ ο Ἰαά ἀεξίτογ- 
ο 5ονοΏη παζίοπς ἵη {μο Ἰαπᾶ ος 
Ομαπαδη, Ἡο ἀῑν]ιάςά 1ἐῑιοῖν Ἰατά 
ἵο {πδτη ὮΥ 1οὔ, 

90 Απά αἴἴογ ἴλαῦ, Ἰθ6 ραγο 
ωπίο {οι Ἰἀᾶφες, αροιῦ ἴ]ο 8ραοθ 
οἱ {οιχ Παπάνοᾶ απἀ ΠΗ0γ γεατς, 
απ 61]. Φαπιαε] ἴπο Ῥιορᾗεύ. 

91 Απά α[εοτννανᾶ ἐἴιου ἀθείνοά 
α 41ρ: αηά 60 σαγο πηύο ἔλεπι 
Φα] ἴῃο 80Η οἱ Ο1Β, ἃ πια οἱ ἴλο 
ὑήρο οἱ Βοπ]απιϊη, ὮΥ ἴλο 6ραοθ 
οἱ {ουῦγ 7εο}ς. 

99 Απάᾶ γηοθη ης Ἰιαά γειηογοᾶ 
Εϊπι, η χαἱφθᾷ 1 ππζο {παπι Ώα- 
νὶά {ο Ὄο λμαίν Κίποι ἴο ν ποια 
αἶδο Ίο ρανο {δβίϊπιοΠγ, απᾶ εαἲᾶ, 
1 Ἠαγο {οαπά Ὠανίά ἴ]θ ου οἱ 
76856, α πιαπ. α[ἴ6γ 1ΠἱΠ6 ΟΊΥΏ 
Ἠθαχῦ, φλίο βηα1]. Γα141 αἲ τα 
ση]. 

95 ΟΕ ὑπῖς τηηπ)ς αθεά αμ 
οᾶ, αοσοχάϊηρ ο ᾖῖς Ῥτοιηῖςθ, 
γαῖφοᾶ ιηίο Ιβταεὶ ϱ Μανίοιν, 
1εδυβ: 

24 που οο]π Πας Πτεί 

απΕτς τΏχτ. 
Ν / ΔΝ . 

καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ -Ἆα- 
Δ / . ο) 

ναὰν, κατεκληροδότησεν αὐτοῖς 
Ν ω - Δ 

τὴν γῆν αὐτῶν. 3 καὶ μετὰ 
. 3 / Ν ταῦτα, ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ 

ΔΝ Φ 
πεντήκοντα, ἔδωκε κριτὰς ἕως 

4 . / . 
Σαμονὴλ τοῦ προφήτου: Ὦ κἀκεῖ- 
ϐ »/ λέι ΔΝ ζὸ . 
εν Ἰτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδω 

- Ν κ Ν 

κεν αὐτοῖς ὁ Οεὸς τὸν Σαουλ 
Ν ο) ο 

υἱον Ἰὶς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Ἠενια- 
΄ 

μὶν, ἔτη τεσσαράκοντα. 32 καὶ 
{ νο Δ 

µεταστήσας αὐτὸν, ἤγειρεν αὐ- 
ὧ Ν ω 

τοῖς τον «4αβὶδ εἰς βασιλέα, ᾧ 
: , . 

καὶ εἶπε µαρτυρήσας, «Ἠὗρον «Ία- 
Ν ΔΝ - 2 9 3/ λ 

βὶδ τὸν τοῦ ᾿Γεσσαὶ, ἄνδρα κατὰ 
Ν / - ἃὰ / ιἡ 

την καρδίαν μοῦ, ὃς ποιήσει πάν- 
Ν / ό / 

τα τὰ θελήματά µου. Ἰὁ Τούτου 
Ν ΔΝ . 

ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ 
3 ιά 5) - 3 Ν 

ἐπαγγελίαν ἤγειρε τῷ Ισραηλ 
- - / 

σωτῆρα ᾿]ησοῦν, 3 προκηρύζαν- 
/ Ν ο 

τος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς 

ἨΠΞΥΙΡΕΌ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Απά πλου Ίος Ὠσά 'ι]αοίοᾶ 19 
Βονθη ηαβίοπΒ, 1 11ο ]απά οἱ 
Οαπαθη, ης Σαἰνίάθά ἰλιαῖν Ἰαυά 

ἰο ἴθιι Ὦγ Ιού. Απά αἴἴθ 20 
ἴἶιθεο ἐπ]ηρα, ἁαπίηρ αροιὐ {ουχ 
Ἠαπάτεά απᾶ Π{“Υ γθατΒ, Ἡθ 
6ανο {λθπι ]αάσες πη[]]. βαπι- 
ααὶ, ἐωο Ῥνορποεί. 
Απ α{ΐον ἐἶλαῦ 16Υ Σαβίοᾶ 51 

ο πρ {ος Ἰεπιδείνθν, Απά 
ἄοά Ιριαπἰεᾷ {ο έμεπι Θ8υἱ 
ἔλο 5ο οἱ ζ{ςΗ, α πια οἱ {πο 
06 οἳ Ῥεπ]απίη, ἀἄυσππρ 
{ΓΟΥ0Υ Ύθ81Α. Απάᾶ Ἰανίης Υθ- 
πιογοᾶ Ἠΐπι, Ώθ ταῖδεά αρ {ΟΥ 
1πεπη Ὀαν]ά, ἴο ο πρ; ἴο 
φΊλοπι 45ο Το ᾖθα]βεᾶ, βαγ- 
ἴπα, “ΕΤ Ἠανο {ουαπά Ὠρδνίά, {πο 
80η Οἱ 26856, α ΤΠΕΠ αΠἴεΥ ΤΙΥ 
ΟΥΏ Ἰθαχί,”. ΨΠο βα]1. Ῥει- 
{ουπι αἰ] πιγ /ἀθείνες. Οἱ 8 
πιαη”5 Βθθἀ, Ἰα5 ο, αοσοτᾶ- 
1Πρ ο Ῥτοπςθ, Σργουιρηύ αρ 
{ου Ἰβγβοὶ ἃ βαγ]ουΥ--- 268057 
Ἴοῦὓπ Ἠανίπς "Ηταῦ Ῥτθασ]ιας, 54 
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Γ Απᾶ καθελω», Ρρατῦ, Δοἳ., Λαυίηρ πι ἄοιυπ, δι] εοίεῶ ; 

 ἀθδίτογεά 3 ἵ6 {οο βίτοἩρ. 

ξ Του κατεκληροδοτησεν, τ., Βο]οὶ., Ώηπι Τά, θαοςυἰμιίο 

κατεκληρονομησεν, αθοἰρπεκζ---αντοις, {ο ἴἶεην 385 ἃ ροδδεβοίοη. 

Ἠε]ίεπίκίίο Του ἴ]ιο Πρ! οἳ Ῥπη---την γην αυτων, ἰ]αίγ ἰπα, 
ὮΥ Ῥτοτπίςθο. Πασίς, ἴπ ελα] οἱ ἐμἱ5 εαρβἠ(αύίοη, πο Ώλνο 

Μ98, ΑΒΟΡΕ(ΑΗ απά οτε Π{ἡ οιτοίνε πιαπιιδεγέμἰδ, 8ο ἀθ- 
Ῥοβο ΟἨηγβοβίοπη, Ἰ, απᾶ οίμους, 

πιει Μπα] 1ο βαγ, Ὁ ίπαπθ Ἰοοίο οαηᾶσπα βἱρπίέ βοπβαπα, 

Ρβοἆ κατεκληρονοµῃσεν, πθροῖο ἀλμβοί]ίου οδὐ ρτο[ογεπᾶα, οἱ γε 

λαπο Ἰεσίοπσην ἴτ {οπί γεσερεγιωπὶ, αυ ὐωοίάς οἱ τῖες- 

Ῥασβίαβ. ΑΦοσθῦ κατακλήρο»οµει» ποῦ ἐππίστα αούαΐ, Ῥροβεῖ- 

ἄετα, ορίίπετθ εεἆ αὐίαπι βεπδα Ἡιρ[]]έσο ροβδἰἀεπάἄπα ἑταάστο, 

ααάά, 11124. Ίζαντα (τα εὔνη Εοἰ]ἱοςς) ὅσα κατεκληρονοµησεν 

Ὅμιν κυριος, ΟΊΊΠΘΒ βεπ{εΒ αας γοῬί ροβρἰᾶρηάας ἀθαίέ ἁοπιί- 

πμ5. Ὠουί, 1411: Ναπι, 84118: Ῥοιί, ὃ1 29. 6ο Ἰζαίπο! 
ἵῃ Ίοσο, Αοδ 195. Τιοπᾶ, ο{. Α. Ὁ. 1955. 

3 Ἡτησαντο βασιλεα, 405. πιλᾶ, «ΤΠογ α5κεά π Ἱεηας {ο 
{λεπιβε]νοβ)) Ῥαέέου, νο ἐήπῖς, {η ἀοβίγοα. «Α. ἀθαίτο οκργοβδοᾶ 

Ξ- αδζεᾷ. 
! ᾳοἆ ρατθ ἔλοπι τον Σαουλ υἷον Κις, ΠΗ{ουαξἶπη, {ιά Φαιῇ, 80η 

ο α ΙΟεἶ. Ανδρα ε’ φυληε Βενιαμιν, ετη τεσσαρακοντα, Πἐθταότη, 

αΊπαπ, οἱ α {γῖὸε, ο) α Βεπ]απεῖηπ. 8ποΝ 4 νοιβίο ἵ6 απ αλ έγαίβπα 

εο ογ]άοπέ, 45 {ο σοπδἑ{1ΐο 4 Τοργοοξ {0 11ος π]ιο Ἱπααρίπο {λαύ 

ελο ρύοβοηςθ ο6 {ο ατί]ο]ο, ἶ5; ἑπ, αἰἶ σαδεοδ, ποςοββαῦγ {ο ἱπαῖ- 

οπίς ἀεβηϊίοποξβ. Τὲ πηὶρ]ιέ Ὦο χαπάστθᾶ, Ίεβς ὤε[ιπιιεῖψ, ἴἶνας, 
α πια ο) Βοπ]απιίπ)ο ἐγίδα. Ἶπ οοπίσαδί τνΙ(Ἡ ἐς Ἰπάθβπ]ίο- 

Ἠηθ55, Ίγο Ῥ]αςο έ]ο πηοβύ ἱπιροτίαπί απά {πο πποςύ επιρ]λ{]ο ΡΓο- 

Ροβἱ{ίοη ἵπ ἐλπο Οµηςίίαπ Βοτίρέαταδ, {ουπά {π Μαι. 161 16) 

συ ει ὃ Ἄριστος, ὁ υέοςτου Θεου του δωντος. «Αά γοτραπι, Τ1οιυ 

αγ ἴ]ιε Ο]γὶςὲ, ἴ]ιε 8οπ οἱ ἐν οᾶ, ἴἷιε Πήνῖπρ Οπε. ΤΠ Ῥϊο- 
οἰθίοῃ αλά ἀοθπίίοποες, 0λίς 16 πού ϱατρδεβεά ἵω απΥ ἱαπρααρο» 

ΠΟΥ ἵπ ΑΗΥ ογασσ]αΡ ρτοροβ]{ίοη Ι«ποίη {ο πιο, 

} Το Φεληματα, οοπι. Ὑθῦ., τοῖζζ, ἵπ ἴπθ ρίγα, Ι οππποῦ Ὦθ 
αἱ]. νο πιαδέ ἐοτοίοτο, καθ αίθ Φεείγες. 1π ἐλῖβ το ατο 

βαβἰηϊποᾶ Ὦγ {πο οᾷἱίοσς οἳ {πο Ἱπρ]ίβ παμπ ἀπθοῖς 6οποος- 

ἆπησθ, 

κ Πἶγειρε Ἰἴγαγε ἵ5 Ἠετο βαυκ ή αέοά ὃσ 0. ΒοἩ., πι Τε, 

απᾶ πνῖθι ροοά τ6ββοΠ. θ Ἠη5 Ῥτουρ]έ ο Φαγίου {ο Ἰδιαε]. Δά 

τοτόππη, ΟΗ {Πίς ρεβοπ)β βεσἆ, (ο, οἵο, ι 
γω 18 α {αγουϊίθ πγὶε] 1]κθ, Ἡο πδορ {8 {ΟτΙΥ πιορ ἵπ ἨίΒ 

οβροὶ απᾶ Αοΐς. «ΑΙ οἶος ππ]έετα ἵπ Ν. Τ. 1βο 16 οπἱγ ἐἱ5ὲΥ 

ἄπιος. Τ]ο βἰγ]ο οἱ ουουγ ἱπβρίτος αντίέθυ, οὗ Ῥοππιαπ, {π Ν. Τ., 

ἱ8 α5 Ροου]ίαγ 458 Πΐ6 ροβοπα{γ. Τπαίσ {4908 Ἡθ ΡΙΘΒΙΙΗΘ; 

Ίνοτο ποῦ ὈΏοίέοτ πιατ]κοᾶ λαη ατθ ἐΠοῖ τοβρθο(ίγο βὐγ]εβ. 

Ι. Προκηρυξαντος Ἰωαννου, «ολα Ἱαυίπρ ῥτευίομδίη απ- 
πουποεᾶ, αἱοι; !' Ἡο[οιθ Ὑηοςο αργρεαταπεε ζοΆι Ρτουἰαϊπαεἡ 

 Ὀαρίίστη οἳ τοουπηλδίο {ο αἰὶ ὕπο Ῥοορίθ οἱ 15461), Τποπιρ. 
ἁ ο] Ἀτδύ ῬτοποΏοά α Ὀβρίίεπι οἳ τορεηίβποθ {0 α]] ἴο Ῥεο- 

Ρὶο οἱ Ἰβτασὶ 3, Γαἷκοβοῖᾶ, «Ίπεα ἆοἨη Ἠπά βταύ ργεαο]ιθὰ 
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ΚΙΝα ΙΑΜΗΘ ΥΕΗΒΙΟΝ. 

ΡιθασΠεᾶ, Ῥοείογθ Πΐ8 οοπα{ηρ,, ἴπθ 
Ραρήΐεπι οἱ τεροπίαποθ ὂο αἲἲ ἴπο 
Ῥθορ]ε οἱ 1βταε]. 

96 Απᾶ 45 Ζοῦη Ει]β]]οᾶ Π18 
60186, 16 βαἰᾶ, Ἰλοπι ὀ]π]ς γο 
ὑπαῦ 1 απ]. Τ αἱ ποὺ ᾖο. Βαῦ 
Ῥο]ο]ά, μοι οοπιοξΏ απο α{ίοσ] 
116, ν]ηοςθ κἸιους οἱ Λόν [οοῦ 1 81η 
ηοῦ ΨΟΤΓΗΥ {ο Ίοοςβθ. 

96 Μου απᾶ Ῥτοί]ιχει, ο ή] άτθι 
οἳ ἐμο Εαἰοο]ς οἳ Αὐταία, απά 
ΝΥΠΟΣΟΘΥΟΙ απποηπς οι {θηχοί]ι 
ρα, ἴο γοι 18 ἐῑο υυοτά οἱ 018 
βα]ναῖοι βοΏῦ. 

97 Του 61ιεΎ ἐ]ιαί ἀννο]] οὐ ζετι- 
Β4]6ΙΑ, απά ποῖγ 11615, Ῥοσπαςο 
16 Κπουγ Επι ποῦ, ποῦ γεῦ πο 
γοίσϱβ οἳ ο ΡτοΡΒεί8 συἩίοΗ 3Τθ 
χειᾶ 6Υ6ΙΥ βαὈραίι-άαγ, λπεγ 
Ἠανο {α]1β11οά τλοπι ἵαπ οοπάδπι- 
ηπἶης έπη, 

98 Απά ἔποιρ] {]1αυ {οιπά πο 
οβᾳ8θ οἱ ἀθαδη η ᾖάπιι Υθῦ ἀθειτεά 
ἴπεΥγ Ῥῆαίο ἐμοῦ Ἡο Αποπιά Ὦο 
βΙαΐῃ, 

6ἨΕΠΙς ΤΕΣΧΤ. 
4 . ΄ 

εἰσόδου. αὐτοῦ βάπτισμα µετα- 
/ ν . ων / νοίας  παντὶ τῷ λαῷφ Ισραήλ. 

25 ε Νο 2 / : 2 / ΔΝ 
ὧς δε ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τον 

δρόµον, ἔλεγε, Τι ἵνα µε ὑπονοεῖτε 
εἶναι, οὐκ εἰμὶ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἰδοὺ, 

ἔρχεται μετ ἐμέ οὗ οὐκ εἰμὶ 
3/ Χ ς / Αν . 
ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦ- ) 
σαι.  ᾿4νδρες ἀδελφοὶ, υἱοὶ 

/ ι Δ Ν : 34 ε 

γένους 4βρααμ, καὶ οἱ εν ὑμῖν 

φοβούμενοι τὸν Θεὸν, ὑμῖν ὁ λό- 
/ γου τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπε- 

στάλη. ᾖ οἱ γὰρ κατοικοῦντες 
” ε Δ Δ ε 5 
ἐν Ἱερουσαλημ καὶ οἱ ἄρχοντες 
αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ 
τὰς φωνὰς τῶν προφητών τὰς 
κατὰ πᾶν σάββατον άναγινω- 
σκοµένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν" 

/ / 

35 Καὶ µηδεµίαν αἰτίαν θανάτου 
3. / / 

Ἠτήσαντο {ιλάτον ῃ 
/ 

εὑρόντες, 
29 δὲ ὡς δὲ ἐτέ- 

ε ῶ »./ 
ἀναιρεθῆναι αὐτον. 

ΠΕΝΥΙΡΕὉ ΥΕΒΕΙΟΝ. 

Ῥοίοτο ΠΒ "οπίχαησθ ον ἠίε 

αοογ], 3η Ἱπιπιθγβίουη οἱ 16-) 

{ΟτΙΏΑΊΟἩ {ο αἰ] ἐλο Ῥεορ]ο οἱ 
Ἰαναε]. δουν νλ]] 1 οἶιπ σαβ 26 
οοπαρ]είίηρ Ἠΐ8 601156, Ίο βαἱᾷ, 
ὝΤποπι ἄρ γοὰ ΒΙΡΡΟΒΘ πῃθ {ο 
ροῇ "Ταπιηοί Πο. Ῥυΐ Ρεἰο]ᾶ, 

οης 16 οοπιίπρ α[ίθιὶ πιθ, ἴ]θ 
βΊ1οθ68 οἱ νν]ιοβο {εεί Τ απι 1οῦ 

ΨΟΣΓΗΥ {ο Ἰοοβθ. Ἐτείμθα, 
ΒΟΏ8 οἱ ἴλο ογαοο ΟΓ ΑΡΤΕΠΑΤΗ, 
ππᾶ ἴποεῬ αΠΙΟΠΡ Υοι Νο 
{ουχ ἄοα, Το γοι 5 ζμθ υονᾶ 
οἱ ὑπ] απ]ναβίοι βεηὀ. Ἐος 
ΤΠε6Υ πο ἀνγεί] Ἱπ ζεγαβδ]θηῃ, 

26 

χ1απά ἰλαῖν τα]θγς, πού εἰκπουῦ- 
ἵης Ἠϊπι, απά 0μθ θα{νεγαησθβ 
οἱ πο Ῥτορ]είβ, Ὑπίοἃ ατθ 
ταιᾷ 6Υ6ΙΥ ααὈβαίἩ, Ίανο, 
ἵη οοπάεπηπῖηρ Πΐπι, Γα]β]]εά 
ἴπεῃ], Απᾶ α)ζλουρἩ {16Υ {ουπά 28 
σηοῦ {ο Ἰοαδί οαπβο οἳ ἆθαῖι 
1π Ἠϊπα, Υδύ {Π6γ ἀθεῖτοά Ῥ]1]αῦο 
ο ραῦ Πω Το ἀθαμ. Απά 29 

Ῥοέοτο 15 αρροᾶίαποθ, ἐῑιο Ὀπρίίσπι οἳ τοροπίαποθ {ο αἰἰ Τγβοί”, 

ΒοοίἩγ,  ἆοἶπ Ἡατίπρ Ρτοδοῖιθά {ο αἲ] πο ροορ]ο οἱ Ιβτασ], Ὀδ- 

{ογο Ηἱ5 οοπηῖηρ/ὸ οἵοι, Ῥθμπ, ' Απᾶ δε[οτε ]ήε αζνεπέ Ἡ9 5οπ6 

ζομπ {ο ρτοο]αίπα {πο Ῥαρίίεπι οἱ τορεπίαποο ἴο αἱ] ἴῑο Ῥοορῖθ 

ο{16υπο!”, Μυτᾶ, “ ἆομπ Πανίηρ Βταδι ρτοπομοᾶ, δέ/ογε ὶς οὐ- 

πιίπρ, ἰἩο Ὀαρβίδηι οἳ ταρθπίαποθ {ο αἲἱ ἐθ Ῥοορίο οἳ Τβγα61””, 

68. Ί1θξθ ΠΠΣΥ 5εγνθ {ο εἴου Ἡοὶί ΠΙΔΗΥ ἀἱγοίβθ ΑΓΓΑΏΡΟ- 

πιοπές ο ιγοτᾷς, ἔἶιθτο ΠηΣΥ 9 ἴπ ἔἶιο {βίο οὐ ΒἰΥ]ο οἱ ταπδ]αίος, 

σ(λοιέ ππαιοπία]]γ οὐαπρίπρ ἴπο 86Ώ8ο; οἳ {16βο, Ἡούπονου, 

Ποπυρβος απά ὙΓαἰκοβε]ά ατθ, ἵπ ους )αάροπιουῦ, πιοδῦ αμα] 

απᾶ αρροβί!ο {ο {πο Οµρίπαι. 

α. Π]ροσωσου της εισοδου αυτου. Ἔισοδος 15 {ουπᾶ Ἀνο {πιο ἵη 
Ν. Έ,, τορτοβοπ{οᾶ ὮΥ σοπιΐπρ; επἰετίηςι απᾶ επίταπος----ἰο επ{6Υ 

ἐπίο. «Προσωπον», [ᾶε6, εοιπἰσπαπσε, αμρέαναπος, Ῥεγδοπ, ῬΤο- 

Β0Π09, ἵπ ΟΟΠΙ, ΤΟΥ, 86ΥΘΏΙΥ- {ου πηςς, «ῆρο προσωπου, Ροδῖέιιην 

οβὲ το βἰτηρ]ίοί προ --- οε/οτε, Ἠοῦ. "290, νἱάο Μα]. ἃ 1: Μαςέ, 

11 1 10. Ἔισοδος, Ἱπριοβδαβ πάϊθας, ο 1: 19, 85. 27: Μαἲέ. 

ὃτ 11, Τα ους Ιάΐοπι, α5 /ἔκ ον τυας )βΙπρ Ἰμὴ σοιιγδο )). 
Ιζαϊπο], ἵπ Ἴοσο, Το]. ὃ, Ῥ. 209.  « Βείοτο ππ]ιοβο 4ΡΡοµ{απεο 
1 οΏπ τε Ῥτοπό]ιοά α Βαρίίσπι ϱῇ τεροπἰαποσ» (00, απ ΙππΩΘΥ- 

βίοη οἳ τείοτπιαζἰοπ) {ο α]] Ροορ]ο οὗ 1Ετας] 3, Ὑαἰκοβο]ᾶ. “0 οἵἵη 

Πανίηρ ῬτθβολΏοᾶ, {ο αἲ] ἔμο Ῥοορίο οἳ Τ6ταθ!, Ῥεΐοτο Πΐ5 σοπηίπᾳ, 

ἴμο Ὀαρίίδτι οἱ τοροπίαπορ 3, Ῥοπη. 

3 Ουκ εἰµι εγω---ὃ σωτηρ. 1 απ ποῦ {16 9Π6 Ῥγοπιεοᾶ, τῳ 

{σραη], γ. 24, Ἐπῖς οΙΠρεὶοπ] ἔουπι, Ἠἱς πἰΜέαάρ απᾶ ροποταὶ 
4Ώροάταπορ, Ιπάἰομέθᾶ Ἠΐς Ἠπιῦ]ο οοποορίίοπ8 οὗ Ἠήπιεα]ῆ απᾶ 

ποοργάς πνἰϐ] οὗ ουκ ειµε αξιος το ὑποδημα των ποδων Άυσαι, 

5 1ΐοι γενουο 4βρααμε. ενος, ἵτ 195 ἴπγοπίγ-οηΏοϱ Ο06ΙΙΥΤΘΠΟΟΒ, 

σοΙΏ. ΤΕΕ. ἶ5 τερτοβοπίοά ὮΥ ᾖἰπα, παιίοη, ἠἰπάτεο, εοιπίτγ, 

δίοσῖς ο/ ορτίπΕ, ὕοτη, ϱεπεταίίοη, οοιιπίτὪμεπ, ἀξυοταί[έε5. “ες 

οεπάαπίο οἱ Αὐταλωπὶς ο[ορτίπρ]]----γενος, ταί]ον ἄοδοσπάρμ{θ 

ΟΕ {19 γαὐς οἳ ΑὈταλαπι. ὙΓαἰκεβο]ᾶ Ῥνοίονα 18, απά 16 18 πιοτο, 

ἵπ ουσ Ἰάΐοπι, αδοᾷ {ο ἀοποίο ἔλο Ίποπσο οἱ α ΠπΠΙΙγ. δίοσῖς 
ρΡ]ί6Β Το φατσπέ, 1360 {ο ἴμο βοτῖορ ο ἀἰθοοπάαπίς: εξ ἵΒ Ῥτο- 

Ὠχοςὰ ἴο απεσταλη ὮΥ Ἰμπ. απᾶ Τε, απά ΑΒΡ. Ί1Πο Τετίις 
1εσερ. 60., δοἷι--ναΒ βοπῇ οι{, 

» 5 ΤΠΊΒ οπθ πού Πανίηῃ Κποντη (/αἰ]εώ ἰο τεζορηῖχε), απ []ιε 

ἀεοἰαγαίϊοπς ϱ) ἴ]ιε φγορλείς (Εογετηθᾷ Ὦγ το Βαπιο ρατοἰρ]ο), 
ὉΥ Ἱαν]ηρ οοπάσπιηοά Πάπα {ο ἆθαί]ι, {λεη Πε] τεά ἴἶιοπα, 1. ϱ. 

ια ἀἄεοίαταί[ϊοπδ.ὸ Ἡ ΤΗἱ8 18 11 τηοβύ αρρτονες ἐταπε]αίίοη.)) 

Ἠαοκοίή, 

4 χΚαι τας φωνας, ἴλιο μζίεταησεο οἱ ἴ]ια ῥγορ]είς ; επληρωσαν, 

ου βίεά ! τας κατα πα» σαββατον αναγινὠσκοµιενας, ννλὶοἷι 

419 τοπ, αεοοταίηρ; ἰο {ιο δαδδαἰἰ ; ἱ]αῦ 15, εασἶ, οἳ εὔετή δα0- 
Ρα{1-ἆαγ. ατα, ἵπ 116 ᾖ0ε Πυπώγεά οσοαΤΓΕΠΟΕΑΒ, ἵῃ Ν. Ἡ. 18 

τορτοβοηἰοά ΒΥ α ἱατρος βιή6 οἱ οοπηςογθβ {Ἠαπ απΥ Ῥτοροβί- 

Ώομ Ίπ {μο Ιαπρυαρθ. 

Σ Εύροντες, ΡαγΜ. ποῦ., Μανίηρ {οππᾶ, κηδεµιαν ; πο οα1186---ηοἱ 

ἴιε [εαδέ οαιιδε οἳ ἄθαίλμ. ΤΗἱ6 ϱίγοΒ ἰὸ µήδεµιαν ἵ9ς 6π{1τθ {οἵσθι 

. Αφαιρεθηναε, Ἰπβπ., (ο μέ λΐην {ο ἀεαί]ν. Τὸ Ἰπάἱσδίος οἴε]ιος 
Ρτϊναίο οΥ ραβ]]ο αχεοιιίοπ. Ἱωακ. 251 82: .Αοίβ 2:28: 10: 89: 

19121 3231201 26: 10: Βορπαρίπί Ἐχοᾶ, 3] : 39, Ἠοτο ἴέ το- 

Ρτοβόπί5 πα]. ἴπ 2 βαπι, 10:18, ΠΠ. 86ο αἶεο Ἠάΐπη 2: 1. 
Ῥ]αίο 6οᾳᾳ. 86, ἆ. 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΞ) ΥΠΕΒΙΟΝ. 

99 Απᾶ ΨΠεη ἴΠεγ αά {α]- 
Πας αἲ] ἐλαί ννας η θίοι οἱ ΒἱΠῃ, 
ΤΠ6Υ {οοῖς ᾖῦπι ἀονπ {χοπ ἴλθ 
Ἰθρ, απᾶ Ἰδἱὰ ᾖΐπι 1 ἃ βδρα]οΏτο. 

90 Ῥαΐ αοά ταὶδοά Ἰάπα οτι 
{ο ἀεπά: 

91 Απά Ἱιθ Ὑναβ β6ΟΠ ΠΙΑΠΥ 
ἆαγε οἱ ἔἶνθιι υγίοῖ οΠΘ τρ 
η ΠἨἶπι {γοπα 6.16ε {ο ἆετα- 
βα]θία, Ίο α19 119 υέηοβςθς 1Ἡ- 
{ο {119 Ῥεορ]θ. 

99 Απά νο ἄθο]ατθ ππίο γοι 
ε]αά ΠάϊηςΒ, Πού λα 16 Ῥχο- 
πιῖθο Π]οίι Ίγ88 πιαάθ τπέο 16 
{α{Πους, 

99 ἀοά Μαῦα Γα]β]1]εά ἴ]ιο 601ηθ 
πηζο Ἡβ λμαῖς οἩ]άτεῃ, ἵπ ελα 
Ἠθ Παίῃ 1αἰβεᾶ Ἡρ ύ68ύ8 αραῖη; 88 
16 14 αἶκο υέίοι ἵπ μα βοσοπἆ 
Ῥδαίια, Τηοι αγό πΙΥ 8ος, θλίβ 
4δγ Ἠανο 1 Ρεσοίδεη {μθρ. 

94 Απάᾶ α8 οοποετηϊης τλαῦ πο 
χαὶβθᾶ Ἠΐπι Ἡρ Ώοπη ἴμο ἀθαᾶ, 

απΕΕῖΙς ΤΗΣΧΤ, 

ιού Ν . 3 - 

λεσαν ἅπαντα τὰ περὶ αὐτοῦ γε- 
/ Ν ο 

γραμμένα, Καθελοντες ἀπὸ τοῦ 
/ αῄ ᾽ . 8606 « ξύλου, ἔθηκαν εἰς μνημµεῖον. Ὁ' ὁ 
λ Ν 3 » Αλ . Αν 

δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρών, 
Δ ή ε / 

51 ὃς ὠφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους 
Α. -- - ] ῑ -ν 

τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ πο τῆς 
Ν 

Γαλιλαίας εἰς “Ἱερουσαλὴμ, οἵτι- 
/ 4 ο Ν Ν 

νέο εἶσι µάρτυρες αὐτοῦ προς τὸν 
/ ΑΔ Αα 

λαόν. ὃξ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγε- 
ή Ν Ν Ν / 

λιζόµεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας 
/ ιο 

ἐπαγγελίαν γενομένην, ὃὃ ὅτι 
/ Ν / ο) 

ταύτην ὁ Θεὺς ἐκπεπλήρωκε τοῖς 
Αρ . / 

τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν, ἀναστήσας 
Τ; οὗ μ ς Ν ἑ νὰ ψ λ . 
ησοῦν' ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ 

τῷ δευτέρῳ γέγραπται» γιος μου 
3 3 

εἶ σὺ, ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά 
όχκ 5 νο) , 

σε. Οτι δε ἀνέστησεν αὐτον 
. / / 

ἐκ νεκρῶν, µηκέτι μέλλοντα ὑπο- 

ἘΕΕΝΙΡΕὉ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ν]ιεη {ἔἶεγ Ἰαά (υ]θ]οά αι 
ἐΠαῦ ννας νντζύθη οἱ 1111, ἴΠεΥγ 
οο]ς Πΐπι ἄονσα οτι ἶιο 'ύχοο, 
απά Ἰαῖᾷ Ἠΐπι 1η α βθραἱοςχθ. 
Ῥαῦ αοᾶ ναἴθοά Ἠϊπι "ἔίοπι {ο 
ἀεαά; οπά Ἡθ ννας 8Θεη ΤΙΔΠΥ 
ἆαπβ ὮΥ "ἴλοβο Ἠ]ιο οὔπιθ πρ 
σηϊζ]ι Πϊπι Ώοπι (691]θοθ 1Πῦο 
1οταβα]θίη, ο αἲο Ἰής υπς- 
Ὠθβςβ6β Το ἴμθ Ῥθορ]θ. Απᾶ 
"γνθ 419 ἀθο]αϊίης ο Του ρ]αά 
Μάΐησε, ου ἐμοῦ ἴμο ρτοπ1ςο, 
υΠΊΟ Ὕνα8 πιαάθ {ο πο {4- 
πει, 6οά Ίιαβ οοπιρ]είεΙΥ 
Πι]Π1]οά ἴ]ιαο β8Π1θ {ο 8 {Πεῖς 
οή]άτου, ςδ Παν]ηρ ταὶθαά ἩΡρ 
16βά8:5 38 16 18 38ο νηττίοη 1 
ἴμο "Βεοοπᾶ Ἕδαιω, “ Τποι 
αχῦ ΠΥ 90Η, {ο-άδΥ 1 Ἠαγο Ὀο- 
δοΐύύθη ᾖμθθι” Απά {πας 
Ἰι ταῖδδά Πϊπι αρ Ἠοπι σίμθ 
ἆθαᾶ, πο 1ΠΟ1Θ ο τείατα {ο 

εΞυλου, δία[ᾗ, ἴγαα, ιοοοᾷ, δίοο]ς, οοπβι{εαΐο 156 τορτοβοπα ίσος, 

η ιο Ν. Ἡ, Τὸ πιαγ Όο τοπιαι]κο, ἐ]λαῦ σταυρος, οσουττίπρ 

ὠνοπίγ-οἱρ]έ πιος, απᾶ σταυνροω {οτίγ-ἴουν ἀπιςς, ἵπ Ν. Τ., αγο 

Πηπιπία)ΙΥ τοργοβοηίες Ὦ}Υ σγοδς απᾶ ογµεί[ή, απᾶ ὀιρίγαἰς, 1 
ποῦ φγουε, ἔλιαῦ Ἱγοτάς οἱ Ιποσᾷ, οἵ δρόσίῖο ασίῖοη, Ἠ8νθ Ὀιέ οηθ 

πιραπίπρ; α {ποῦ Ὑ μον ΓΗΙΙΥ οοπἰεπιρἰαίσά, απά ιγαἰρ]ιεᾶ, βοἰ{]οβ 

ΠΙΔΏΥ α ΟΟΠ{ΣΟΥΟΙΒΥ ἵπ ο βα0]θοί οἱ ογάπαπσοδ, Πάπα απᾶ 

ντε, 

α ἤγειρεν αυτο» εκ νεκρω». 16 ἵ6 ποτ] οἳ ποίο ἐ]αῦ πο 

Ππᾶ πο ἐπ απ οαδο ἵπ αἰὲ 1ω1](ο)ς πυτ]ίπρΒ, τω» Φεκρων, 5ο] 

το ἰπάϊἰσα{θ α οἶπδε οἱ Ρ6ΓΡΟΠΒ, Ταἱδοᾷ {Γοπη ἐἶιο ἆσθά, {δέ οὗ τι 

{δέ! Ἓνον 1η Ῥαν] {ο 11ο Οονη(μίαης, οπαρ. 15, ἵπ δαγίπς 5ο 
πΙΠΟΕ οἳ ἴλπο τοκιττθοίον, 1ὲ {6 δὶχ {πιος οιέ ΟΓ.86Υ6Π απατ- 

ἐᾖτοιις---ᾱ τοβαττθοίίοι οἳ {ιο ἆσκᾶ, Τ]1ο ΡΠΙΙοΡοΡΏγ οἱ 1Πἱ5 

πιιΥ, Ῥοϊμαρς, 9 {ουπά ἵπ ἐλο Πιοῦ λα η Οοσ]πίᾶι, απἆ 5οπηο 

οὔ]ιου οἱζίθΒ, έλα ἀοοίτίπο οἱ Ἡ τοβαντοσῦίοη οἱ {λε ἀοαά, οἳ οί 
οετίαίπ ἀθιά ῬετβοπΒ; Ίναβ8 ἐτοπίοᾶ ὮΥ {πο ἀγθείβ τν] πιο] 

οοπἰθπιρύ. 1Τὲ πας οσ]]οά “ο Άορο οἱ Ψοῦπης”. 

Ιπ 1 095, οἶαρ. 16, νλοτ ατραθά Ὁγ Ῥαπ], Ώο Πτδύ χηροίᾳ {ιο 

οὐ]οσ[ίοπ, ο 1α{Πεν, {πο Φέπίαί οἳ ἴπο {πο {π (οεο ιγοτᾷβ, ανα- 
στασις νεκρων ουκ εστιν; α τεδιττέοῖῖοη ϱ) ἀεαᾶ /εγδοπο ἴλεγα 
δ πού 16 πνα8 που (ης γοβυττοσξίοπ οἳ {ο ἀθαᾶ, {ου ο Ίοηᾳ ἐἶπιο 

πέίος νο Ῥνοπια]ραίοἨ οἱ ἆθβαθ α5 πο ΟἨα5έ, Τὲ τας (πο 

φἀθβίίοη οἱ α τοβιτγαοξίοπ οἳ {19 ἆθπᾶ, Τ]ο πιαίπ οὐ]εοβίοπΒ 

{ο ἠί6 ουποθ αἴο τηοῦ απά τοζαἰσἀ, 1 Οοτ. 16 οαρ. 
Βοπηο ἱπίοχρτοί, ν, 50, ενας “ αοά γαἰσεα Πάηι τῷ οπι απιοπις 

ὧεαά εγοοπο ὃ, πο των νεκρω», 35 α εἶασδ, ὑπὸ νεκρων, 38 ἃ 
πάν, ος φιαζίί ἵπ ἴπο αὈδίγαοῦ, Ίσπος {1ο οπαββίοη ο {μο 

ατἰο]ο, 

7 Οἵτινες, {ο 38, αάά νυν, Ὦγ παλιο} οἳ ΒοΕ., ωπ., Ἡἡ, 

Ρ., πο απο πο Ἠΐ6 Ἰπἰέποβεες; αυτου, Βαἱᾷ {ο ὃο ’' {1ο ροη]- 

[νο οὐ[εσί]γθ , ποῖ οἱ ροββοδβίοη. 

Ν. Και ήμεις ὑμας ευαγγελιξοµεῦα. 'Απά πο αἲο ἁοο]ατίης 

{ο γοι {πα ᾳἶπά ἐάῑπρρ οἳ έλο Ῥτοπιίδο τηπᾶθ {ο {16 {αίπετε, 

Ἠου οά Ἠαζι ρογ[οσπιεᾶ, 2 οἱοι Ἰαἱκοβο]ά, “Απᾶ Ιοἱ πο 

πἱδο αππομησο {ογοι ἐλμαί ἐῑπε ργοπιΐδο ανλ]οἩ Ίνας πιαᾶο {ο ουσ 

{αίλους, ἀοά πας {α]Η]]οἆ 1{ {ο 5 ἐιοῖς ομἱ]άτεη,) Μιατά. “ Απᾶ 

/θ ἀρο]ατο έῑο ρ]πά ἐἰάΐπος οἱ ἐ1θ ρτοπιἱδο ἸνΠἱζἩ Ἰνα8 πιπἆθ {ο 

Πιο {αἱμοτς; {ου ἄοἆ ας {α]β]]οᾶ 16) Ῥοππ.  Απᾶ 1ο ἄθο]ατο 

ἀπίο γοι ρ]ιά ἐάίμρς οοµοσγπίης {πο Ργοπήςβθ, Ἡοοίμν. «Ἐν 

αγγελιξομεῦα Ἀ8β α. ἀομοίθ αοοµκαήτο οπἶγ στο, «ἆΆπαγ- 

γελιαν ΒἰΔπᾶ8, ἵπ πο Πγδέ οἶααςα, πὶ(Ἡ {πο τιδαα] οῇοοῦ οἱ ἐμαῦ 

αὐίτασίίοα ; Ἠας]κείέ; ἐπ ἶουο. 

Απάᾶ ποιὺ ιδ αηποµπος {9 1ο, ἄδ 7ο ωἱ Εἰάΐπρς, ἴ]ια ϱτοπιῖδα 

ηιαςῖ {ο ἴ]ιο Γαίμεγε, ουλμῖεῖ ο Ίας }βίεά ἰο 15 (]ιείγ εἰὲ]- 
εἶναι; ἨανΙηρ ταἱδοὰ πρ {07 18 68118: 48 αἶδο ἵπ ένο Πχδέ Ῥεα]πῃ, 

11 λας Όεετ τυγίέετ, γεγρατε. Ῥετί. Ίπὰ, ρᾶβΒ.; ᾖτδέ Ῥεμ]πι, πρωτῳ 

{ου δευτερῳ, 9., 1. 1Η. 

αΤὲ Ίας Όουπ α]]αάρος, ἐουρΏ αρρατεπΙ]γ Ἰπουγγθοί ποῖν, Υοέ 

πογοτί]ιε]οβ ὑγαο, λαῦ νν]γαῦ 6 οα]ἱ ἔἶιθ δεσοτπὰ Ὦβα]ια Ίυαδ απ- 

οἰσπέῖη ἴ]ιε ᾖγαί; οἱ Ὑαῦ 18 τού οα]ἱοἆ {ἶιο Ηταί ννας οπἱρίπαϊ]γ 

οἱ πωπιθεγσά πὶθι {πο Ῥδβίπης, Ὀαῦ οοπίσπηρ]αίοᾶ 38 απ Ἰπίτο- 

ἀποίοπ. Βοῦμ ἐμο Θγτίπο απᾶ ἐλο Βορέαθρίπέ, {ὲ 15 αἀπηϊεεσἆ, 

ἀῑᾷον ἄοπι ους ποἰλέίοη απᾶ επιπιογα(ἶοπ οἱ {ο Ῥβα]της. 

5 Ότι δε ανεστησεν αυτον ἐκ νεκρων.  Απᾶ ἐἶναί Ίο ταίδοᾷ 
Ἠΐπι πρ {ποια ἔμο ἆθπᾶ, πο πιοΓθ ἐο ΣΘΡΙΣΗ 6ο οογαρ{ίοπ, ο β4Υ8, 

οἵο, εκνεκρων, ΡΕΤεΟΠ ατο ππάοτβἑοσᾶ. ΤΗ6 ἡγίηρ ππᾶ ένο ἆοπά 

Ἰπο]ιᾶο αἲἱ τηαπ]άπᾶ, [πγοπι Αάαπι 11 ἡλο Ἱπεί-Ῥοτη, ἵπ Ἠαπαση 
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ΚΙΝ6 1ΑΜΕΘ) ΥΕΠΡΒΙΟΝ. 

ποιυ ΠΟ ΊΟΙ9 ἴο 1εῦΠΙηΠ {ο οοἵ- 
ταρῦϊοη, Ίθ βαῖά οἩ ΜΠ]8 νν]ψο, 1 
ψ]]. ρῖνο γοι ὕλο 8116 πηθγοίθς 
οἱ Ὀανία. 

96 ἸΛΠετοίοτο Ίο Βαἱ {1 4ἱβο Ίπ 
αποίΠευ φρεαίι, Ἔλοι βΏα]ῦ που 
ευῇεν {μ]πο ἨΠο]γ Οηθ ζο 8εθ ο0ἵ- 
γαρθῖοη. 

396 Έοτ Ῥανίᾶ, αἴον ἵνα Ἰαά 
βδγνεά 119 ο/η ρεπεια/ίοη ΡΥ ἐμε 
νη]] οἱ ἀοἄ, {611 οἩ βΙ6ορ, απά 
1νας ]αίά απίο Πὶ8 {4{1θΙΑ, απά 
β8Υ οοιταρίίοη : 

97 Ῥιέ Ἰα, ὦ]οπα ἄοά γαϊδοᾶ 
ηραῖη, 847 πο οοιγαρύ]οῃ. 

88 Ῥο 1 Ἱπονη Ἱιπίο τοι 
{ιαγείοίς, 1ηθη απά Ῥτοίητθη, 
ἐμοῦ ἐωχοαρ] 18 πα ἷ9 Ῥτθαο]ι- 
εἆ απίο γοι ἰμο {οιβίγεηοβε οἱ 
ΒΙΠΒ; 

39 Απᾶ ΡΥ Πἶπι αἲ {ἐμαί Ῥο- 
Ἠσνο ατα ]ηβίϊβεά {νοπι 81] ἐμ]πρς, 
Ώοια Υνυλ]οί 6 οοα]ά πού ϱο Ἱ]α8ί- 

4αβὶδ τὰ πιστά. 

σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

αὐτοῦ, καὶ εἶδε διαφθοράν' 

φθοράν. 

γέλλεται" 

ΧΙΙ. 98 

απΒΕΙ τΕΧΤ. ΕΕΝΥΙΘΒΟ ΥΕΠΕΡΙΟΝ. 

στρέφειν εἰς διαφθορὰν, οὕτως |"οοιγαρβίοη, "19 βαἷά {μυ, 1 
Ἡ “ ’ αμῖν τὰ ὅ κ] ρ]νο {ο οι ἴπο ναι] 
ἄρηκεν, Ότι δώσω κ. κ α κά πποιοῖος ο αγία 3. ὙΤλαγο- 56 .. . 

διο και 5η {οτο 6 ΄Β4ΥΒ ἄδο, ἵη αποίλθι 
ἑτέρῳ λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν |γεαῖπι, '«Ἔλοι πν]ἰ ποῦ «αἶνο πρ 

56 4αβὶδ |1ηγ Ηο]γ Όπο ἴο βθο οογαρ- 
. χρ ἰδ -- ͵ εῑομ.” Έοι Ώαν]ᾶ, Ιπάεεά, αίίαι 96 

Μεν γαρ τδιᾷ ΎΕνεᾷ νπηρετησαθ]]ιο ο]γαᾷ βογνεᾶ Ἠὶ ον βοι- 
. - - Α ” / 

τη του Θεοῦ βουλῇ, ἐκοιμήθη; | οιπἰῖοη 97 {ο ση] οἱ ἄοα, 

καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας | "Το]] αβἱεθρ, απά νγας /πάάθά {ο 
ϱἳ ὃν] αἱ Γπύμους, απά δηνν 6ουγαρ- 

νε ο ον 5 Ποη. Βαῦ Το νΊοπι αοά ἔχαϊα- 9Ἴ 

δὲ ὁ Θεὸς, ἤγειρεν, οὐκ εἰδε δια- οἆ αραϊη, ἀῑά ποῦ 8εθ οοἵγαρ- 
5δ Γνωστὸν οὖν ἔστωι| 1ου. 

ομῖν ἆ, η } ὅ σού. 6 16 πονπ {ο γοι {]θίο- 88 ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοὶ, ὃτι δια του- } 
, α-- µ φ ο, {0γ6, Ὀτείῆτθυ, {]αί ἐμτουρ]ι 

του ὑμῖν ἄφεσις αμαρτιων ΚαΤΑΥΞ [εΗ]ς µροκοπ 1 αηποιποεᾶ {ο 
ὃν καὶ ἀπὸ πάντων ὧν γοα ἴμο {οιρίνεπθες οἱ Εἶπθ. 

ε μ η 3 ο / , . ῃ 

οὐκ ἠδυνήθητε ἐντῷ νόμφ Μωσό ο ο ο ροὰ Ώρα αι ἠλορν 
ως δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὃ |{οπῷ νλίομ οι οου]ᾶ ποῖ μο 

/ . 

πιστεύων δικαιοῦται. 3 βλέπετε ᾷοὰ ὮΥ {ο ἰανν οἱ Μοβο». Παβίβεά ὉΥ ο Ίανν οἱ Μοεεβ. 

οἩτοπο]οαγ. Ἰζηκετε, πο ΙοΏηβοῦ ἐπ ἐἶπιο. ζελλοντα, Ρἱ98. Ρα9., 

µδλλω, ἰο ὂε αδοιί ἰο ὃο. Ὕποστρεφει», ἵπ Τέ5 Ολἱγίγ-ἤνο οσσιι- 

γθηςος ἶπ Ν. Τ., 18 τορτοβεπίθά ὮΥ τοίυτη, ἐμτπ. Ῥασ] ο {11η 

ῥασῖ απ αἶπ ; ο0Π1. ΥΟΓ., σοΊπο αθαῖη, Ααἲδ 33: 17. Ἴμο ἆο ποῦ 
Οήπῖς ἐΠαῦ αΏγ ΟΠ09 οὔἩ ονοῦ τοίάτη {ο ἐλαῦ Ῥ]ασο, οἳ οοΏζ16οα, 

ἵπ πγλ]ο]ι Ίιο πονος πας Ὀρίοτθ. «οδής σοου]ά ποί τούάτη {ο οοἵ- 

ταρίίοη. 

5 4ιαφῦοραν, {οαπά {η Ν. 1. οπ]γ ἵπ ἐς Ὀοοίς οἱ Αοΐ5, απά 

οπἱγ εἰχ Μπιεν ἵπ 16, απᾶ αἱπΑΥ Α΄ ἐγαπε]αίθά οοτταρίίοπ; απᾶ ος 

ἔλορβο οἱὖς πιος, /οιγ απο ἵπ ὁλῖς οὗαρίου, ν. 6, ὅδ, 96, 7, Τα 

ιο οἰαβείσθ, ποτ ἵπ ἴἶο Βορίπηρϊῖπί, ἄοσοΒ Τὸ ενος Ἰπάϊσαίο σοι- 

ταρίίοπ αξ ἐ]ιο οὔσοί οἱ Ῥαίήθβοβποθ. (566 Ἠοῦ. Τιοχ., διαφ.). 

α΄ Έερηκεν, Ῥτ68. Ἰπᾶ,, ο Ἠας βαἰἀ, Οὗτως, ἴλιδ, (1η ἐλ]ς γγ]βο 

οὐβο]οίς). “1 π!ῃ ρῖνο {ο γοι τα ὅσια «ἴαβιὸδ τα πιστα, ἴἶιο 
Βατο πιοχοῖο5 οἱ Ῥατίά.ὁ 

5 Ὅσιος ἵ8 {οαπᾶ Ῥαέ Εόγοπ ἐἶπιορ {π {ἐῑιο αρρτοτοά (τοσὶς ἰοχύ 

οἱ Ν. Ἐ, Τα 8 ΡηβΒᾶρο π]οπο, Τέ 15 ἐγαπε]αίοά “«δμτε πιεταῖς 3], 

Γαἡ λα] πιεγοῖθν. Ῥαγίᾶ)β παπιο Ὀοῖηρ οοππεοίθά πν{Ἡ ὅσια, 

Ἀπᾶ τα πιστα, ΕἱΥ6Β 18 {1ο Ι6Υ οἳ ἱπίοτρτοἰα[ίοπ. Ίο Βπᾶ (νο 

ἔτασ, {πο οογαπαπίοᾶ, πποτοίο ριαγηηίθεά {ο Ῥανίᾶ, 9 Βαπι, 

Ττ19, 1Τ. ΤἨθβθ στ ππεγοῖό ΊΨΕΙΘ ποῦ 6 6ου Βοἱοππον”ϐ 
{οτίαπεβ; που ἴλοδο οἱ αΠΥ οὐμοί Κπα ἁθδοσπάθᾶ {ποια Ἠΐπι, 

απἰοσοᾶρηϊ {0 ὦέδις οἳ Νασατοί], Ἡο Ίνας Ππα]]ν ουοηοᾶ {πο 

Ὀ]νίπο οιά Ἠάπιδπ πα{οοτα{ οἳ α]] οτοαίαοβ. Ίο Ἠανς, έπεπ, 4Π 

πππΙσηΒο Ἰπίετοςε 1π ΤἨθβθ οουεπαπἰεζ ππεγοίεδ ἵο ους οἰάοτ 
ὑτοίμος Ὠανίά, οτοα, ΤΗΕ ΒΕΙΟΥΕΣ, Ίπ Ὑ]οπη νο Ἰηποιή{ αἲὶ 
ἠήπρρ. ΤΕ ΟµΊ6ΡΒ, πο ατο ΑΌταβαπῦΒ εοθά, απᾶ Ὀανίά ς εοθᾶ, 
απᾶ Πείγε ποοοτᾶ!ηρ {ο ἴ16βθ 8µ1θ, ος οογεπαπίοἁ πιοτοίεδ. 16. 

ὔδι ὃ, 4; Ἠοῦ. ππᾷ Βορί. Ὅσιος τοβροπᾶοί τῳ "Τοπ, αριιά 
Ποιος 1ὐ ἅγιοε τῳ 911, Ῥτηβίας, Αοίς ὁ: 27. 

ο Ἠ΄πεγε[ονο, αἶδο, ἵπ αποίΒου ΡΕβΙΠΙ --- φαΛμῳ, ἴο 8αΥ8, Τ]ου 
πι] πού ρίγα (δωσεις) τον ὅσιο», ἴἶιο ΗΟΙΥ οπ8, {ο 5οο, οὗ βαῇΐετ 
οουγαρίίοἩ. 

4 Ῥαν]ά µε», πάσθᾶ, ὑπηρετησας τῇ του Θεου βουλῃ---και ειδα 

διαφθοραν. 9 Ἠαγα Ἱοίο ὕπερετεω, ὙησποῬ ὑπηρετηε, ΔΠ 

ο[ίεογ, μαζηϊδίετ, Απὰ δετυαπἰ. Τ]ιο γετΏ οοοΙΤΒ {μες πιθβ ἵη 

Οὴ5 Ὀου]ς οὗ Αεἴδ, παπά {19 ποΏ /σµγ πιο, «4ιακονοε, Ὠητίγ 
Μπιος, Πιζπῖςίετ, «{εασοη, δετυαπέ, πο Τ{5 τερτοδοπ{α{1νοβ, «4ουλος 

οσσυτ5 οπο Παπάνοἆ αἲάἆ ἑπθπίΥ τηςδ, απά {ο τοῦ ὅονλευω 

ἠνοπίγ-ἴίοιῦ πιοδ, Τ]]5 [πιπί]γ Ιπάϊσαίος αἰὶ βοτίς οἳ Εοτταπ{α: 

ἔνοτα {18 Τωογᾶ ἆθεις, ἆοινἩ {ο έμθ α1ηθαποςύ βοιγαηέ, οὐ Β]ατο, 
ἵῃ ΑΠΥ αρθ ο; οοιιπ{ῦΥ. 

5 Εκοιμήθη, τυας ἰαὶᾷ ἆοιῦη {ο σἰεςρ; ιο εΊεορ οἱ ἀθαί], 

Ἠοπποι, Οά. ὃ : ὀ0Τ5 οοπηραχο Οἆ, 121 912. Ίπ Ελ] ἔοτπι 1ὲ ἵΒ 

ἰαπύππιουπή (ο ἀσα(Ἡ, "1ο [ε{ αεἰεερΏ----]ια εκ. 
Γ ΠΠροσετεύη, πο ραἰλετεά, Ὀπέ αὗαεα {ο Πἱ8 {αλοτη ἵη 

χο ππδεον πο], ἠπάίοπήγο οἱ ΐ5 βρίσίέ τοατηῖπρ {ο «οσα, 

ταίλος ἑπηη 5 ροάγ γουνπίηρ {ο ἆῑδε, 

δ Ἠο γ]ιοπι ἄοᾶ ταἰεσὰ, ηγειρεν, ὑτὰ αἰπρ. Ὠτδε αοπ, Ἰπά, 

ποῖ. οἳ εγειρω, οτοἰἰαυὲί,  ἀῑά ποῖ 80ο σογτηρίἰἑοη. «Ὦδβίτις 

ἐίοη απᾶ οοτταφἰἶοη 396 ποῦ οοπςΕαὐἷοπα] ΒΥΠΟΠΣΠΗΕΒ, 58 βοιπθ 
γευβίοΏθ 8θοπι {ο ἱπάίομίο, Τ(Υπιο]οβγ {8 ποὺ απ ἱη[α]]]δ]ο 

βαἱάο. Το εοτγιρᾶπςα ἴοτοο ἶβ βοποτα]]γ ἔτοπι πζέΐΠ, ιο 

ἀεείγισίέυς, 11οπα αν οι. 

Ά ια τουτου Ώθ]οΏρβ {ο αφεσις Ταίευ {απ Το γουὈ. 

ἡ Ὅηουρ]ν ἐ]ῖς οπο ἴια [οτβῖυεπεσο οἱ σἷπο ἶς απποιποξᾶ ἰο Ίου.’ 

6οπιρ. 10: 50 4 Ὠπ]κο 24: 47. Ἡαο]ουξ, 
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40 Ῥοννατο ἐλονοίοτο, ]ο5ὲ ἐμαῦ | οὖν μη ἐπέλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ εἴρη- Ῥοννατο, {μση, Ἰα5ῦ ἴ]αῦ σοπ10 40 
οπο 11βοΏ γοιι νμ]ο] 16 βρο]κοῦ 
ο{ ἵπ ἔο Ρτορ]ιαίς; 

41 Ἠσο]ιο]ᾶ, Υο ἀοδρίδοις, απᾶ 
Νοπάςν, απᾶ Ρροιϊίν: {ου 1 ννου]ς 

ἃ νου 1 γοιν 4αγς, α. νου] 
1νΠ]οὮ γο αἶα]ὶ Ίπ Πο 1ο μ6- 
Ἠονα, ἔμοισί α πα". ἀοοίαγο 1ΐ 

ἀπίο οι. 

49 Απά πνποπ ἴο ζουν Ίνουο 
βοπο οιῦ οϐ ένο 6γΠασοσαθ, ἔ]ιο 
οπύΐιος Ῥοκφοασ]ιό ἐἶαῦ {ἶνοςο 
ποιά πἰσμῦ Ὦοὸ Ῥγοπσ]ο {ο 
ἐμαιῃ {ἐἶο ποχς πα Ὀρα{, 

48 Νου νου {μο οοησιεσᾶ- 
Ώοη ν/αδ Ργο]οὮ αΡ, ΠΙ«ΠΥ οἳ ἐἶο 
ον αὐζ το]σίοις γργοβδε]γίες 
{ο]]οννεά Ῥαυὶ απᾶ ΈΒλγπαρας; 

γιο βροα]είης {ο ἔπομα, ῥεγειιαά- 
οἆ (μεπα {ο οοπ{Ίπιιο ΤΠ ἔλο σγασθ 
οἱ ἀοἀ. 

44 Αιιά ἴμο ποχέ αρα {]-άαγ 
οαἵιο αἰηοςῦ ένο Ὢ]οἱο οἱ {ο- 
βοΐ]ιου {ο Ίοθαγ {πο πνοτᾷ οἱ ᾳοά. 

46 Ὀμί νοη ο ἆθνν βᾶνν 
ία ππι ΜΗ ἑαᾷσς, Μου ννοιο Π]]ος 
ΝΙΗ ο”ΥΥ, απἀ 8ρακο ασαἰηςί 
ἔοςο (Ππΐησς νο] Ίνοιο Μροζοι 
ϱν Ῥαπ], σοπέν ἀθἰοίης απ Ρ]ας- 
Ρἱνοπαίτις, 

406 Ἔλοι Ῥαπ] απά Ῥαγπαρας 

.. µένον ἐν τοῖς προφήταιο, 1 "Πδε- 
τε, οἱ καταφρονηταὶ, καὶ θαυμά- 

ιᾖ 3/ 

σατε καὶ ἀφανίσθητε" ῦτι ἔργον 
ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις 
ὑμῶν, ἔργον ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε, 
ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὁ ὑμῖν. 

9 . / ΔΝ - 
35 Ἰζιόντων δὲ ἐκ τῆς συνα- 

- - 1 ΄ 

γωγῆς τῶν ᾿Ιουδαίων, παρεκά- 
ν. 5, . Ν Ν / 

λουν τὰ ἔθνη εἰς τὸ μεταξὺ σάβ- 
. ε -- Ν κά 

βατον λαληθήναι αὗὑτοῖς τὰ ῥη- 
: 19 / μα. µατα ταῦτα. λυθείσης δὲ τῆς 
.ν . / 

συναγωγὴς, ἠκολουθησαν πολλοὶ 
- , ο / 

τῶν ᾿Πουδαίων καὶ τῶν σεβοµέ- 
/ ο) / 

νων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ 

τῷ Ἄαρνάβᾳ: οἵτινες προσλα- 
λοῦντες αὐτοῖς, ἔπειθον αὐτοὺς 
ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. 

4{..{. .ν α / 

Ἡ Ἰῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ 
Ν -ν / ή 

σχεδον πᾶσα ἡ πολι; συνήχθη 
3 - . - - 

ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Οεοῦ. 
/ { - Ν 

ἰδόντες δὲ οἱ ᾿Γουδαῖοι τοὺς 
ὄχλους, ἐπλήθησαν. ζύλου, καὶ 
ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύ- 
λου λεγομένοις, ἀντιλέγοντες καὶ 

βλασφημοῦντες. παῤῥησια- 
/ χε ο ς 3 

σάµενοι δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Ίλαρ- 

ΙΕ 

«1ος {16 ζοινς 

προη σοι υμίο 15 ντου 1 

Ώλο Ργορ]ιοίς; 'Ὦοἱιο]ά, γος ἆο- 
βρΐςεια, αιιά ννονάον απ Πονὶςίι. 

Του 1 οχοοιυζο α ννοχ]ς 11 γοιιν 
ἆαγς, α νου] ννμ]ο γοι ννλ]] 

ποῦ νο]ϊονο, {λμοιισ]. ἄΠΥ οηθ 

λοι]ᾶ Γ11Υ ἀεο]ανε 1ἡ {ο γου. 
Απά 5 {π6γ 9γνοιο σοΐπς ομΐ, 45 
ο (σπί]ο Ὀοδοισμό {Παιη, 

Πναί ἴνοκο νους ππὶσμί Ὃθ 
εροοαῃ {ο ἔνοιι 11ο ποχέ Βα)- 

ουν σα ἐμο Χοοη- 
σιοση {ου γνη5 ἀἱδροιίδθά, ΩΙ ΠΥ 

απά γε]σίοιθ 

ΡΥοβε]γίος {ο]ον/οά Ῥου]. απᾶ 
Ῥαγπηδᾶδ, πο, Ιαζἀνοδείπσ 

]μθιη, ρογκυαᾶσἆ νοημα {ο ροί- 

βθνοῖο Ίπ [16 σἵασο οἱ ἀοᾶ. 
Απᾶ οι ἴμ6 πποχί ραδοαα, α]- 

Πιοςὲ ἔ]νο ν]ο]ο οἱ ῦγ αβεομωρ]αά 
{ο σαν 11ο 'νογὰ οἱ ἄσα. Ῥιΐ 

Ἅηθῃ ἴμο ουν κανν ο Ι1α]- 

Πέαάςς, ἴλεγ νους []]οά ννἰέ]ν 

οσρ8], πιά 5«ροκο ασαπβῦ (056 
Ενίηρς νἨίο]ι ννουο εροϊκοὮ ΡΥ 

Ῥαυ], οοη(γαςἰοίίης απά γον]]- 
Ίησ, λεν Ῥααἱ απά Βυτπαῦας 16 

41 

μ» 4 

} Ῥνο γοδ]δ, να Ίνα Αἰοχαπᾶαπὶ απέονρτοίος ία οχρύοβ- 

φουαη{, ἴδετε, οἱ καταφρο)ηται---και εµβλεψατε και Φαυμασατε 

Το Πονγον ουἱ μπα], 1 οι) 6αυμασια, και αφανισθητε, οἵο, 

1 Π{ροσλαλεω ἵδ (ουπὰ οπἱγ ἵπ ἐπί ομπρίοῦ, απά ἵπ οἨ. 98: 90 

ᾗα ιο Ομτ]άαπ Θομρίατοδ. 

οπο» απ ἐπί γι οα)Ποδίησςθ. 

Τὲ Ἱπά]οαίοβ βροα]ίηρ (ο, οἳ το], 

αἱρῆαδοί, 6 πι νο [ο]ονίης γγουᾶς: Του ὑασσομίπι υοἰαῦζήα τ0- 

Ἰμΐέα πολι ἱεια]ι ὲ ροαί φοσὶ ὑἴπιοίγεσηι ἰο ἐπαηε τι δὲ γουμραγ. 

Όουα, νου. ἶ6 πού ϱγοα!γ ἀἰβοαί]αν. ὅ Βσ]οία Ίο απιοη! Ε]ο 

Ἰεαί]ιαν ῬοοΡ]6, ανᾷ τοσανά, απ Ῥο αβιοπὶδ]ιοᾶ: υς αδἑοπὶς]ιος, 

ἣν Γαυα κνουκίης α Ἰγουῖς {η γοιι) ἆλγδς υνμήσι, Ὕνίιοι 1ὲ θἱνα]! ο 

εο]ᾷ νο, γοι η] ποὺ ονοΙ.2. ευ Ιαἰπα], {η οεο. 

1Η διοντω» δε αὗτων παρεκαλου», 8., ΡΒοµ., ωπ., Έ{ ἑπδίοπά 

οἳ εξιοντων δε εκ της συμαγωγῆς των» Ἰονδαιων, 60Π), τοπά]μα, 

Τ]ιστ, ἠατίηᾳ ππος οιιέ, ο) ἐλμεῖν ου αορονςῇ, ιοί. ὑδεσιερ]έ, οἳ, 

επἰγεαἰοιζ. ωπ]κο 15ος (15 νου Ίπονο ἐλ1ν ΔΗΥ οἱ ιο ΟΚ ῆσι 

µἱδίοιίαηδ, απά Ρααἱ ππουο (μασ Ἰαἷκο απᾶ αἲὶ οὔ]ιον ουν Τορἱ, 
ΜΠΙΙΟΙΒ. 

κ ἠνύεισγε, Ρ49{. 8οῦ. Ῥὰ5ς. Τις 5γπαροσι6 ἠιαυΐη ᾖ σετ 

ἀἰδηιίςεεώ. Έλο ννοιᾷ ᾗ δ/ήασοριιο ον Πεκ οιις «νου ὅ οεεγον 3, 

πας ἔἶνοι ἠιάΙομ γε οἱ ὑμο Ἠοίςο, απᾷ οἱ ἐλλο ψοορίο ἐ]νλί ειοξ ἵῃ 

του ποτεΠίρ, απά Ίά5 αδος οοσαρίοπα]!ν {ο Ἰπάίσαίο Ἠο]ν, 

πὶ ΟΝ {µο ποχί Ραδ., δ. Βολ, πι, απᾶ ἨΕ 1ομᾷ εχοµενω, 

{ου {1ο Ῥοχίιας Ἠοσορύις, ερχοµενῳ. ΤΠο 86150 {8 1ο 61ο, 

σχεδον πασα ᾗ πολι συνηχύη ακουσαε} Δἱμιοδῦ {ῑιο Ἰγ]ο]ο οι 

πογο α5εοηδίος, οὗ Ὀνοιισ]ό {οροί]οι». 

α Ῥαἡ {ο ἆουνς μαγίπς Β6ΟΠ, εὔοντες, (430. πογ.), ἴ]ιο οοννἆβ, 

νους Π1]ἱ οἱ ζαα], απ 6πογ οοπ(γαΚ]οίοᾶ {ο ἐΠίησς, Ίεγομιενοις, 

βΡροΚκοπ ΒΥ Ραπ]---4λασφημουντες---αντιλεγοντες---καε; οπη{οἆ 

ΒΥ ἴωπ., αδ., υαῦ ΕἠσΙήγ ρτοῦαβ]ο, 

ο ]ηζ{σπαίίοη, οἱ, παῖ, πο, 6πυ, 35 Β8ΟπΠο πγου]ά Ἓαγο 1. 
Αντιλεγοντερ ἵδ ποϊέοτ βπροτβποις που Ἠοδιπίφες, Ῥαΐ, ]κο 

ιο ρανεἰοῖρ]ο απίέος νΙ(Ἡ 15 Βη1έο γουΏ 1π νο οἱαβαίσβ, οπιρ]α- 

θἶπο αντελεγον, ΛΙΟΥ., Πποκοῦί. 1 ἑπ]ς ένο ἔοσπι, σεαί, ἵ8, ἴη 

18 αποϊοπό απά Ἰποάσυπ αοσορία(ίοη, 185 τποδέ οὐγίοιιϐ Γοργο- 

εοπίπεῖνο αγ] τς. Τὸ 18, αεσοτάἰπς ἰο ἠπουϊοιίσε, α υἰναιο, 
Ῥα6 οἱλιουννῖδο α νῖσο, ο Ἐὔπυγὸ Μαρ Βου, Ἠαἰκε ὄσα- 

ἰοιδ13 Ῥουὴ. Ζει) ἨΝοδίογ, Ὁοάά,, Ἠοιηρ. 
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Ιναχοά Ροἱᾶ, οπά εαἰᾶ, ᾖδ νας 

Προςξδαῦγ ἐμαῦ ἐπο ποτά οἱ ἄοἆ 
εμου]ά Π1ςὐ Ἰανο Όοσῃ βροϊοη {ο 
Υοι: Ῥαῦ βοοῖηςσ γο ρα 15 Ύοπι 
γοι, απά Ἰπάσο γοι)βο]νος τπ- 
ΝΟΥ οἱ ονοι]αθίίης Πα, 1ο, 
νο 1γη {ο {ο (ἀομή]ος: 

4ἳ Του κο Παὐ] ἐ]ιο Τιουὰ σοἵι- 
ππαμάσᾳ 48, εαγηρ, 1. Ἠάνο οὐ 
ορ {ο Ῥο α Ισ]ί οἱ έ]νο ἄο- 
Μ[σς, ἐῑπαῦ ἐοι βλοι]ζσςξῦ Όο {ου 
βα]να βίος τη{ο ἴπο οπάς οἳ {ο 
οαΡ{Π. 

45 Απά ν]εν ἐμο (θηῇί]ες 
Ἱπουγά μῖᾳ, {μ6γ ννοιο ρ]αά, παπά 
ϱ]ου]ῇσά 6ο ννονὰ οἳ ιο Τιοτά: 
Ἀπά 5 ΤΙΠΗΥ αξ που ογάαἰποά 
(ο οἴονπα] Πίδ, Ὀοἱίονοά, 

49 Απ ἴο ννογᾶ ο{ ἔῑιο Τιοτᾶ 
Ίνα Ῥυαρ]κμοά ἠμτοιρ]μοιύῦ αἱ 
ια γεσίοιι. 

50 Βαΐ ο ον εΗγοᾷ αρ 
ιο ἀανοιιῦ απ Ἡοπουχαρ]ο ννο- 
1ΗΘΗ, η ο ομ]οξ πο οἱ ὅἶνο 
οἵίν, απά ταῖδοᾷ Ῥοιδεου οι 
πσαἰηδὲ Τα] απ Ῥαγηαθας, απ 
ὀχρο][ος (]νοιή οιιξ οί Ελοίν οοαδί8. 

51 Βιαῦ ου αἱοοἰ ο ο 
ἀαςί οἱ ἰἰιοῖς [σοῦ ασαἰηςῦ Γ]οι, 
πιά οπ11ο ΗΠίο ΤΟΟΗΠΙΠΙ. 

68 Αμα {ιο ἀῑδοίρίες νεο 
Π]]οᾶ νν 1ογΥ απά υνμ ἔιο 

απτΙς ΤΓΙΟΧΤ. 

, 9 ε ο. 3 » - 
νάβας εἶπον, } μῖν ἦν ἀναγκαῖον 

- - Ν / . 

πρὠτον λαληθῆναι τον λογον τοῦ 
» Ν Ν - 

Θεοῦ: ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐ- 
/ / 

τόν, καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυ- 
λ ” ο) Ν 

τοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρε- 
/ 9 νο 3 απ 4 

φόµεθα εἰ τὰ ἔθνη. οὕτω 
λ 5 / ... / 

γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος, 
/ -. - - 

Ίέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνών, τοῦ 
5 . Φ / 

εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχά- 
ω) -. 45 Ι / Ν Ν 

του τῆς γῆς. Ακούοντα δε τὰ 
3), 3 κ 3 / . Ν 

ἔθνη ἔχαιρον, καὶ ἐδόξαζον τὸν 
ο / 

λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευ- 
5. / 

σαν: ὅσοι ἦσαν τεταγµένοι εἰς 
ΔΝ / / Ν 

ζωὴν αἰώνιον. Ὦ διεφέρετο δὲ 
Σ / - , » . 
ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι ὅλης τῆς 

ϱ , Χ.» ο) / 
χώρας. δὺ οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώ- 

ἀ / .. 

τρυναν τας σεβοµεένας γυναϊκας 
Δ / Ν 

καὶ τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς 
/ ” / / 

πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγει- 
Ν δ Ν ΧΝ ο. Ν 

ραν διωγµον ἐπὶ τον ΠΙαῦλον καὶ 
ΔΝ / Ν 

τὸν Ἠαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὖὐ- 
ΔΝ Ν -- [4 -ν β 

τοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. ὃ ο 
-.-/ Ν Ν 

δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν Κκονιορτὸν 
Αν - - Ν - 

τῶν ποδών αὑτῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς, ᾖλ- 
/ λ 

θον εἰς ᾿[κόνιον. οἱ δὲ μαθηταὶ 
- ο . Ν 

ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ «ΠΙνευμα- 
ε 

τος -ἁγίου. 

ο] 

ΠΕΝΙΡΡΕΟ ΥΠΕΠΡΙΟΝ. 

Ῥοασαιπο Ρο], απ αἰάς Τί νας 

ΠΟΟΘΕΘΞΑΙΥ ἰἐἶαῦ ο νο οί 
αοά εἶιου]ά [15ῦ Ίμινο Ώσσυι 
6ροἰαὮ {ο οι. Ῥιῦ εορῖησ 
γοι ριῦ 16 {οπ1 ος, απ] ἠιάσο 
γοιγκα]νος αην/οτίἩΥ οἱ {πο 
ονογ]αθίῖης Π1{6, οἱιο]ά νο ἔιΥα 

{ο {ο αηί]6ς, 

016 Τιογά ἑοπιπιαπθεά 116, 5αγ- 

Ίησς 1 ανα ρ]ασεά γοι {ον α 
Ἠσιί ο υπὔίους ἐμαΐῦ τοι ππσ]ιό 
Ρο {ου βα]ναξίοα οναι ἴο ἴ]ιο 
ος οἱ ἴπα οατ{ὰ.. Ομ Ἱαυήης 

πίς ἐμο (ουΜί]ος γο]οίσθς, αιιά 

σ]ον]ῇῆαά Εἱιο πγοίᾱ οἱ ένο Τιογά, 
απά 458 ΠΠΦΗΥ. 18 Ὑ6γο τάθίει- 

ιηὶη οὗ {ου ονον]αδίηςο Πο, Ῥε- 
Πονεᾶ. Απά ἐ]αο πογά οῇ ἴἶιο 

Τιουά Ὑαδ ρυρ]ἰδιαά (μτουσ]ι- 

οσῦ α]]- ἐἶνο τοσίοη.. Βιῦ Το 
1ονς θΜ1νος τρ {μθ ἀσνοιί 
απ Ἱοπογαυίο ΥΝΟοΙΠΟΗ, παπά το 

ο ήοξ ππση ος ἴ]ο οἵγ, αμ γαἶς- 

οἆ α Ποι5δοίοῦ. αραϊηςί Ῥαμ] 
αμά Βαπάρας, απά οχρε]]οᾷ 
σπα ος ο Ενοῖν ὑοισσνα. Ειιύ 
1ου ο)οο]κ οἱ ἐἶιο ἀῑιδύ ο ἐλοῖν 
[οοῦ ασαϊηδε οπα, διά ννομῦ 
1μΐέο 1601. 
αἱρίο. Ὢουο βηοά να 1οΥ 
απ ννἰδι Όλο Ποὶγ ορ], 

Έ'ου «ὐ ας : 

Αμ (ο αῑς- : 

δ0 

σοι ι. 

Πο]γ ἀμοβί. 

Ρ Τεῦεικα σε ει φως εὔνων, Τήαυς ρίασες γοι ]οΥ α ἰἰσ] ο 

παἰίοπα: 50 5ρο]κο ἔ]ιο Ιιογί, απλά βιλο]ι νους, αμ] ανα, ἔλο Ἀμοβ- 

Πο05,. δι σωτήριαν ἕως εσχατου της 6, 1 Ἠπνο ουζδ{ποςἆ γοι, 

{ου απ]γαΜίοὮ {ο ἐ]ο οπᾶ οἵ Ίο οαρέἡ, Του ειναισε, Ἱπίη. Ρνο8., 

Ρε]ία 6οπςο, ἐλαί ἔἶλοι πιαγοδέ νο [ου βα]να[ἶομ {ο ἐλλο ος οἳ 

ἔἶνο οαϱ{01. 

4 Ναι επιυτευσαν ὅσοι ησαν τεταγµενοε εις ζωην αιώνιο». 

Ίασσω 18 [οσπά οπ]γ οἰσ]ιὸ εἴπιος { έμο ΟμήςΙπη ΒουρίατοῬ; 

Τμήκο οπ1µίογς 1 ᾖ5ε έπος, Όα] ἐοῖσα, παπά Μαἴ]οιν οπσο. Ἰπ 

Πακοῖς ν ἶπρς, 1ὲ 15 γοργοδονέος γ οί ὃε-- ρ]ασσεί ; ο) αἶι- 

οιζδα, τν ἀεἰογπίμ αι ὃν ππνὰ ἵ αρμοϊηίος ὃ. Ῥα] θροα]ς5 οἱ ιηποίς- 

εαίος αξ  ογζαἰπεις  οἳ ἀοά, πιά οἳ εἶιο Ομη]είαης 1 Οομ]πίἡ, 
Ενας ὅ Ε1οΥ ο αἀίοισι (Πιοηιδείυσθ {ο ἴἶνο πα ηἰδίηγ οῇ βαἱμίβ, 
Ο0 5 οξας ἰέ ἵς ας, νο  αργουπιοά Ἠἱ5 [οπ]ς {ο τησοξ ία αἲ 

α σογα]η ρ]ὰσοΣ ιο] ἶς 165 ουνοπί να] μ ιο Οήρέσιι 

Βοηρίανος. Α ΙΠΑΠΥ, ου, ἃ5 οο τοδοἱνος, οἳ Φεἰογμεί οι 

[ου οξουπα] Πἱ[ο, ννογο αἰίομίνο Ποσο» οὗ έμο ονά ; αι, Εἶιογο- 

ἴονα, Ῥομίουος, ὅ Βπέ απ! ἐήπσς αὖο οἵ ἀοἆ, γ]νο Ίαδ γοσοποῖ]ος 
16 {ο Ἠἰπιβο]{ ὮΥ ο πισβς 6ο οναἰιοὰ. ντ Ῥουδδτίᾶσο 

ΒΑΥ5, ἵ οιηποῦ ἐληῖς γη ον Βἱν Νονίον ΙΚπαομ 1], Ενα ῦ τεταγε- 

9ε 15 (απο {, ἵπ ὑλμ]6 Ρίασο, ἴο συ’ηγενοι, 88 ΠΛΗ 46 νογο 

1ος ἰοσοξ]οῦ --- ἔιο σοπίΐϊος, Ὀομονοί; που, Ην νο οτουέ 

ήοβορ]ι ΔΙοᾖως Ἱπίορργοἰπ(ίοἩ, ας τεταγµενοι εις ζωη» αιω- 

μον 15  ρεγῖρ]γακίν ἴο οχριοδς ἵ ῥγοδοζγέαοδ ο λα ϱαἰε”. ΤΗ 

Ῥοπι, 191 1, 6 ἵς ρνοροι]γ τοπάσνος, π ο πιανοίη οἱ 5οΏιο 

Τοβίαπποπ{ίς ο)εζσγεά, ΝΟ Ὠοᾶά. ντο ρνοίος «σίογμέπει, ὑο- 

σπ8ο 15 απινίσαοιϊι5 α5 ὑο οὐσίπα]. 

Ύψο σληποξ 16 αΡρίονο {1ο ορπο]αείοη οἱ α οοπβἰζογαὺ]ο 419. 
ΒΟΓἱΑΙΊοἨ οἳ ἐ]ο ]οαγηο απ ]αάἱοίοις Ιζαϊποοὶ ο 9ί6 Ῥβδεασα, 

145 πονάς αἲο: αμ αὐώέέις αν ο επ ]1διις Πώσην Ἱαὐιῖσςα ὅσοι 

ησα), μα. τ. }. [πα ευη δεφι (1, ὑέγαΜν 6Κ1δάΛι, ουχ α Ώεο οἱ 

«δἱΟΥ «9 εἰος ειαιὲ Γιιογἰπί επ {65 Γἱ98δε {ρδογιν Πἱάεηι οὗ 1 αι 

ε]εζὲ δα Γεἰοίίαία Πία ἐπαίσπος το ἱαεγιπί. ΟΕ νήσοι, ἐς 
βι1η ἵς: Τὲ ἶ5 πουν αάσά, εδ ῦ 8οµχο ΟΕ ιο (οπίί]ος νοἱίσνος; 

ἔνουν ννλ]σ]ι ἠιοῦ 1ὲ {οἱ]ουνς, (αι ἴ]ιο (γιο οαιιδε αυ]! [ια (4 αι ίέες 

Ίοεγε ὃγ οὗ ον αὑποά {ο εἰδμαὶ 1ο τυας ἐλιοίν [η } αἲ ἐἰια 
γε]σσίίοπι ο) ]ῖ «Ιίἶπο εἰοοίνίπα 1δαξ []ιξ εαιθε, ο ἄεσοιηἰ οί 

τυλίο]ν ἰιο «Γοιὺς τεπεγο (]ισηιδε] τσ απιδογ]) ο) ἐς εσέη, 



96 ΑΟΤ5Ρ ΟΡ ΤΗΙΣ ΑΡΟΡΤΙΗΟΡ, ΟΠΑΡ. ΧΙΥ. 

ΚΙΝά ΙΑΜΠΕΡ᾽ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

ΟΠΑΡ. ΧΙΥ. 

ΑΝΟ ἴδ 68116 {ο Ῥα5ς ἵπ Ί6ο- 
πἶαπι, (ἶναῦ που νγιοπῦ Ῥοῦ]μ {ο- 
ξείλοτ Ἱπίο ἴλπο ϱγηασοσιο οἳ ἴ]πα 
2618, θπᾶ 5ο αραΚθ, ἐλαῦ ὁὶ στον 

πια] ὐαᾶς, Ῥοῦ] οἱ ἴἶιο ᾖθνε, απά 

αἰδο ος ἐἶνο ἄνσσίς, ρομἱενοας, 

9 Ῥταῦ ἴπο ππρε]ονίης αυ 
αὐγοά αρ {πο επίΙ68, απᾶ 

πηαᾷθ ἡἐλοῖν παπάς ονἳ]-α{{εοθεά 
πσαϊηςῄ ἔ]ιο Ῥγεῦμγα. 

ὃ Ίμοηςο ἴἶπιο ἔπογοίογο αΌοάο 
Τ16γ ερεα]ῖπσ Ῥοἱά]γ Ἱπ χο 
1οχά, ο ϱρᾳ8νθ {βδδπιοηΥ 
Ἀπέο ο υνογᾶ οἱ 8 ργαοθ, πηᾶ 

βιπηϊθά βἶσης απᾶ ννοπᾶθι5 {ο Ῥο 

απΏπις πχ. 

οΗΑΡ. 

ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν ᾽]κονίῳ, 
κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς 
εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ᾿Γουδαί- 
ων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε 
πιστεῦσαι ᾿Ιουδαίων τε καὶ «Ώλ- 
λήνων πολὺ πλῆθος. 3 οἱ δὲ 
ἀπειθοῦντες ᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν 
καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν 
ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. ὃ ἵκα- 
νὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν 
παῤῥησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίφ 
τῷ μαρτυροῦντι τῷ λόγφ τῆς χά- 
ριτος αὐτοῦ, καὶ διδόντι σημεῖα 
καὶ Τέρατα γένεσθαι διὰ τῶν χει 

ΧΙΥ. 

ΠΕΥΙΞΕΡ ΥΕΗΒΘΙΟΝ. 

ΟΒΑΡ. ΧΙΥ. 

Ανηο 1ὲ οοομγθά ἵη Τοοπὶ- 
απ, ἐπαῦ {πογ, τα6 ένο 68η 

Ππιο, Ἱνοη 6 1πίο ἴμο 5Υπαβοσαο 
οἱ ἴμο οι, απᾶ '6ρο[θ 5ο 
ἐπαῦ ο σνοαύ πι] ἑμάο, Ὀοῦὰ 

ο ἐ]ο ἆθις, απ αἷξο οἱ {πο 

Ἠε]]οπῖςίς, Ὀο]ίονοά., Ῥιέ ἔο 

πιηο]ονίηρ φον "ενγοά αρ 
ἴμο ἀεπίϊ]σος, απἀ "ἀϊδιπεοίσος 

Εναν "πι]πάς ασαἰ πεῦ ἐἶνο Ὀν ο {ι- 
10η. Έου σα 1ος {ἱπ6, 1616- 
{016, Ταν οοηπδίηιεἁ μεις, 
βρεα]κίης Ροἱά]γ τοδρεσζῖηρ ἴπθ 
Τιοτᾶ Ὁνο σαὐ{εςίοά {πο νονᾶ 
οἳ 5 ρναοσε, ργαηδίης βἶίσηβ 
θά γνουᾶσιΒ ο Ὦ6 ἆοπο ΡΥ ἀοπο Υ ἐλεῖν Παπάς. 

4 Ἑιΐ ἴμο πηυ]Π(αάο οἳ {ο 
ον πας ἀἰνιάεά: απᾶ ροχύ Ποιά 
ψ {ο ἆαυγς, απᾶά Ῥαχγῦ υπὶοα 

Ὀνθ αροβ/]6β. 

ρῶν αὐτῶν. 

πλῆθος τῆς πόλεως καὶ οἱ μὲν 
ω Ν - . / « 

ἦσαν συν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, οἱ δὲ 
Ν - / 

συν τοῖς ἀποστόλοις. 

ἐλοὶν Παιιάβ. 
Ῥαΐ ἴιο πιω] ἑαάς οἳ πο ἆ 

!/οἱΥ πα ἀἰνίάεᾶ, Θ8ΟΠ16 ΥΥ6Γ6 
φηὮ ᾖἴμο ὀθνα, απάἁ πο 
οὔῃθυς υ{Ἡ {1ο Αροβΐ]θς. Απᾶ ὅ 

Ἰ ἐσχίσθη δὲ τὸ 

“Ως δὲ 

5 Κατα το αυτο, ΔΠΔΙΟΦΟΙΕ ο, επι το αυτο, οἩ. ὃ 1, ἑοσοῦμοῦ. 

. Και λαλησαι οὕτως, ατιώ {]ιεν 5ο αραζο. 8ο Ἡποϊοίῦ απά 

οἵ]ιους, Ἰγακοβο]ά δαρρ]ίορ Ρα] απά Ἡλυπαδας, Ώοσααδο παπιοά 
πὐ ἐλο οἷοςο οἱ ἐ]ο ρυεσοάίης οἱπρίου, Ἐπί6 8οθΠΙ8 {ο Ὦο 1ΠΠΟ- 

οοβδαῦΥ. Απά 5ο δραζε ὥραζο ἱ6 οΏδο]οίο, ος πεατΙ 8ο.-- 

Ἰνουρίου. 

ε Απειῤουντες, απειδῃσαντες.---ωὰ Ι. πο απρο]ονίπα 

ὅσμδ, «Απειθεω ἶς Γουιά (μου {ἐἶπιο ἴπ ἐμῖς Ὀοοίς, αββοοϊαἰαίί 

πο] (ο ᾖοὶνς. Ῥαν] {ο έλο Ἠεῦτοιγβ, απά {ο ἐλλο Ἡοπιαης αεος 

1ὲ πιοτο {Γοηιοπί]γ ἑπαπ αηγ οἶμου ἱπερίτοά νυτίέου; απά, {π {πε 

ΒΟΠΕΟ οἱ αἰεοδεαίεπέ, Ἆο απά Ῥοΐου αξο 16 6ούος ὤ1ηος, 

3 Επεγειραν, Ἱοαπᾶ οπ]γ Ίπ λῖς αηᾶ ἵπ ἐπο ργοσοάἶπς οπαρίου 

ἵπ ἴλο Οληκθίαπ Θοηἱρίαγ6ς, γαἶδεα ρεγδεομίοπ, οἷι. 15 : 50. 

Πουο ϱ οἰἔγγεα αρ». Εμὶς ἵ6 πιοτθ ἔἶαν “ ουεγ-ετοζίεώ , 85 Βοπιό- 
εἶπιος {οιμιά ἵπ ο]αδρῖο 1δο. 

τ Επαχωσαν. {αν οπου οχοορίίοη, (Ροΐ, ὃ: 19), εἰ] υνοτᾶ 18 

οοπβποᾶ {ο {5 Ῥοοῖς οὗ Λος, "μαᾶε ευ α[εειεά 3} τελεί 

ππᾶς, οΟ1Π. Υοῦ.} "ου οπἰγεαίσά 3 υοπε , Ὁ Πέ, ποῦ 

πημολ ωθίέον, « Εατπιεά Ἠ, 1 Ῥοϊ. ὃ : 15, πο Ῥοέίαν. 

 ΟΕοπο Παπάτοᾶ οπά βῄοοπ οὀϱΙΥΣΟΠΟΟΘΡ Ίπ Ν, Ἑ, φυχη 16 οἩ]Υ 

ὑπσ]οο τορτοξοπ{οᾷ Ὁν πιπᾶ. «Ἠύε απᾶ δομ] αγο 115 αἱπιοδί υηῖ- 

γευβα] τοργδεοπἰαήνος. Έσπα οἩ ἐΠίς ῥπβξαρθ 6αγ5: Μαῖε α/- 

εείου γοὐάίάεγιπ, Όπι α]οφιίΏ Ίου γοσπυ]ησι αΏδὶ φο]οαέ 

αβυγρατ Ρο ορρΙΊπιογο σοι α[Πϊποτο,δοά ἁαπιπαπη αἱ ποά {π[εγο 

πμ Λοῖς 12111 1413. ΟΕ, Όποια, ση ομπῃ 6οχ Ρυμοῖῖς οσί 
απίπια, απἰπεμδ. (1) Ἠα]ας οχἱς, απ]ιοϊέέιο, αργές, Παέως, 
νεπίως, εΠ. 1 : 20. δὶ απίηιᾶ ποπιεν Τιαϊπία εἰ ταεὶς ρτο 

απλο δυπαϊ σαν, ρά]πιο αηίπατο ῥγεο]ατσας απ]Ώσ]αίς, (9) τα, 

ου] ι5 απίπια /0η8 εδἰ οἱ οΥἱσο. ου 3:61 ῬΕ. τ1 2, ὃ, 

Οοποοϊνίπς 1ὲ Ἱπιρογίαηῦ {ο ἀῑεοτἰπιίπαίο Ῥούσοθι ἔἶο σοι] 

ηπά ἴ]ιο ερίγέέ, ἐλο απίπια απᾶ ἶο απίηνμς, νο Ὠννθ Ἠοτθ, 38 
οοοπβίοπα!1γ Ἠοίοτα, ἀνανα ἠδεγαΙΙγ οἳ Τοἱρι)ς Ον]εΐσα Θασνα. 

]οπάοπ ος, Α. ο. 10500, 

α Ἴκανο», χρονο», διετριψαν, ἆκανοε ἶδ α {πποτ]έο ἴουπι ἵπ 

Τωα]κο) ΒΥΙο, ο οπρΙοΥς 18 ἠσεπίγ-πῖπό τας, 9η] αἲὶ να 

οἶλου Ν, Έ, ππ{ίους 15ο Τῖ οη]γ ἐιυεῖυε ϊππσθ. τη Ἠΐ5 γΥγ]μηος 1 

15 τορνοδοηίςᾶ Ὦγ τυογί]ηη, ἶατβς, οτεαί, εποιρ], οτι πιαπ1/, πεις, 

1ος, δεοιγἰέή, 6 οσα ιο]η{α, ἴοηιϱ; το]ηέζει 8οΥ6. 14 18, ἵπ βοππο οἳ ἔῑιο 
οὔ]ου Ν. Τ. ήίους, ταρτοβοηἰσᾷ Ὁγ ἴ]ο νγονά πιεεί, αδία, απά 

εμτος της ἵπ Ῥαα]”ς εεοοπά Τιοζίον {ο {πο Οονλιίαμβ, ὉΥ ο 

πογά ο[Ποίεπἰ. Της ]15ῦ γεργεβεπἰαἰΐῖυε 16 Ὀτομά οποιρῃι {ος 
1έ8 ]ιοἷο οΥΓΟΠΟΥ ἵπ ιο Ολτὶσίίαα Βοπἱρίανος, Οἱ 15 αρ- 

Ρ0ΔΓ5 ηοῦ οχαοί]γ αρμοφίέο {Ώ ἐ]ίς Ῥίασο, {16 που]ά Το ταίἶου 

απ απιὐίσαοας ορίελοῦ {ο αβϊται οἳ ϱροσϊαπςσ προη ἔπο Ἰμουὰ, 

Που δροἰκο ο ση[[εἰεηὰ ἐἶπιε προη ἴλο Ἰμοτὰἳ θΒαβοίεπί {ου ἐ]ο 

Ώνοιηο . ος 5αβ]οίοπί Του ἴλο ροορὶο θΘοπποοίοά οὐ] εὗπαι 

5 18 ἵΒ Πογο, Ἱνὸ ΠΙΑΥ ἴνγ 1έ ἴπ ο]ου ρίασθδ. «Α. οογἱαΐπ ιαπ 

Ἠπά ἆσπιονς Τοῦ α διβοίοπί {ἶπιοι οἱ ο οι/]οεπὲ ΒΟΛΡΟΠ/; οἱ 

διι[ιοίεπὲ πιο Βίπιοη θά Ῥοσ[ίομοά {ποπ γθ δοτοει]θδ; 

Ῥαα]. ἐα]κοά α- βιΠοἰεπέ ἔππο “ΕΠ Ὀτοαίς οὗ ἆαγ ῦ. Ἰπ εαοῖι 

πββοσἰαξίοπς 16 πνου]ά Ῥθ6 πἹογο πρροβῖέο {ο 54Υ τα ἶοπα πιο, 

ὥοο Αεΐς 8: 111 1415: 18118190 1111 211 Τ, δοι 

σ ο πνου]ᾶ Ἠατο ρτοίοττος 1ὔαξ (65Η ΤΠΕ (ο ἴ]ιε ωογά οἱ ἡὲε 

6γασα, Ὠοῖπς α- οοπήπκίἶΥο {οδπιοπΥ, Ἀοιο 18 πο, ἐἰλαί 1ὲ 15 
{οΠοινοά ὮΥ διδοντε, Ὁ ἀθίάνο οἳ ο Ππσηπος, ὉΥ ταπίἶπς βἶρπβ 

απά πνοπᾶοτα {ο Ῥο ἆοπο {ωχοῦρ]ι Ελοῖτ μαπᾶς, 
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ΚΙΝ ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

6 Απᾶ νετ {μειθ ἵα8 8η 9ᾱ- 
εαυ]{ πιαάο Ῥούμ ος ἐῑνο (ομ/1]6ς, 
απᾶ αἱβδο οἱ ὗμε φ6νς, να ἐλοῖν 
ΤΗ1618, {ο 18ο ἐλοπι ἀεερίθοία]1γ, 
θπἀ {ο δίοηο ἔἶεπι, 

6 ΤΠΕΥ ννθιο πάγο οἱ δὲ, απᾶ 
Ποά «πίο Ἰωγαύτα απᾶ Ὠοιρο, 
οἶθίθθ οἱ Πγοβοπία, απᾶ πίο λαο 
γθρίοη ἴμαᾗ Παύ] γουπά αὈοιί: 

7 Απᾶ ἴμπειο {1θγ Ργεαομθᾶ 
ἴμο ροδρε[. 

8 Απά ἐλειο βαΐ α οβγ{αῖη ΤΩΔΠ 
αἱ Τιγαίτα, ἱπιροίθπῦ ἵπ Ἰϊς {9οῦ, 
Ρεΐης 8 ομἱρρ]ο {γοπι Π15 πιοί]ο΄Β 
ΥΙΟΙ, Νο ηθυοῦ Ἠαᾶ υγα]]κσἆ. 

9 Ίο βαπῃο ηεαχά Ραυ] δρεσίς: 
νο βὐεαά[αβί]γ Ῥε]ο]άϊΐπς πι, 
οπἆ ρετοσϊνἰπρ ἐλαῦ Ἡθ ταά {αἱ δ]ι 
ἰο 56 Ἰεαἱεά, 

10 βΒαὶά νι α Ἰοιᾶ νοῖσο, 
Φίαπά αρηρ]ύ οἩ {1γ {6εί, Απάᾶ 
Ἡο Ίουρεά απᾶ ν/α]]κοἆ. 

11 Απά ν]εη {Πο ῃθορ]θ 58’ 
υλαῦ Ῥαυἱ λαᾶ ἆοπθ, Ἠ6Υγ 1{ιοᾶ 
αρ {ἐμεαῖτ νοίσοθΒ, εαγίπς ἵπ {Πο 
Βρεθοῖ οἱ Ἱιγοαοπία, πο σοᾷς8 

απΏσας πηχκτ. 
 / ς Δ .ν 3 - 9 

ἐγένετο ὁρμη τῶν ἐθνῶν τε καὶ 
. - 

᾿Ιουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὖ- 
τῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι 

Ν / / 

αὐτοὺς, Ὁὶ συνιδόντες κατέφυγον 
Ν / ο 

εἰς τὰς πόλεις τῆς «4υκαονίας, 
/ / Ν 

ὐστραν καὶ «έρβην, καὶ τὴν 
» ο 3 ᾿ 

περίχωρον, ’ κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγε- 
/ 

λιζόµενοι. 
Ν ιό ὅ Καί τις ἀνὴρ ἐν «4ύστροις 

/ -ν / 

ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, 
Ν Ν - 

χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὑτοῦ 
/ Δ ΄ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπε- 

/ Ὡ 3/ ο Ἱ / 

πατήκει. Ὁ' οὗτος ἦκουε τοῦ «Γ{αύ- 
9 ο 9 / . 

λου λαλοῦντος' ὃς ἀτενίσας αὖ- 
. Ν ο / ῳ. 

τῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ 
- 5 / ο 

σωθῆναι, 3 εἶπε µεγάλῃ τῇ φω- 
- ε ΄ Σν Ν { 

νῃ, «4νάστηόι ἐπὶ τοὺς πόδας 
/ πά 

σου ὀρθὸς. «Ἰαὶ ἤλλετο καὶ 
/ κ” / 

περιεπάτει. Οἱ δὲ ὄχλοι ἴδον- 
δι” / . - 3 

τες Ὁ ἐποίησεν ὁ Παῦλος, ἐπῆραν 
Ν Ν ω 

τὴν φωνην αὑτῶν «4υκαονιστὶ 

ΧΕΥΙΡΕΟ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

πΏθη {Πθιθ ταᾶ α "τυδῇ, βροῦ 

ΡΥ ιο θπί]ος, απά 8ἶδο ὮΥ 
{πο ὦἆ θα γα ἐλμαὶίν 11]ογΒ, 

7ο τδο {σπα ρἰ(ε[α]]γ, απά 
ἴο βἴοιο ἴποπι, ΤΠ6Υ, Ρεῖπς 
π.χ οἱ 1έ, Ποᾶ ἄονπ Ἱπίο 

1ψβία απᾶά Ὄσθιρο, οἶθῖθς οἳ 

1γοαοηία, απᾶ Ιπίο πο Βαι- 
τουπαῖηρ οοµΏίγ. «Απά ἐπειο 
6 ναηποαποθᾶ {Πο ροβρε]. 

Απά, α οθγζαϊη ΤΒΏ Ίη ΤΥ- 
βἶα Ίνας εἰθίπρ, «Ἱπιροίεπό Ἰη 

πὶ8 {εεῖ, α΄ οπἱρρ]θ {οι 18 
ΡίγίἩ; Ίο ηαά πονοΥ ννα]]κος. 

Της βαπιθ Πθατά Ῥαα] βρεδίς; 
πο, Ἰοοκίπς ἹπίοπίΙγ προι 
Είπα, απά ἀροτοαίνίης ἐ]αῦ Ίο 
Παά {α1 {ο ϱο Ποα]εᾶ, ϱβαἰᾶ 
η τα ]ουᾶ νοίσς, ΓΦίαπά αρ- 
αἱρΏῦ ον γοις {96ὐ. Απά Ἰθ 
ἔ]θαρες απά ναἱ]κεᾶ. Απά ν]νοπ 
ἴμο ΡθοΡ]ο δα” υυαῦ Ῥαυ] πας 
ἄοπθ, {167 ταῖθεά ἐπεῖς νοίσςς, 
ραγίπς 1π {πο }Πγοποπίση, 

οσο 

Τ 

-- 0 

κ 1 

Σ Ὅρμη των εὔνων, τε μαι Ιουδαιων. «Α νὶο]οπί αἰίετωρὺ οἱ 

το θηίί]οβ, ας πΕ]] 38 οἱ 7915. Ὅρμη ἵδ οποο γοπζστος, ο0Π}. 

του., ασδαμῖέ; πιά {1ο γοιὈ, ὅρμαω, ἴο γιδ], ο γω υἱο]επί]η. 

Τη οἰαεοίο 1Ἴδο, ὅρμη ἵδ τορτοροπἰοά Ὦγ γιδ, αἲδαιέ, οἱοί οτί 

αἰίοηρί, Ἱππρα]δο. 

.. Ὕβρισαι καελιοβολήσαν, ἓο οπ{ταρθ, απᾶ {ο βίοπο ἔΠοπι, {ο 

1η5υ]6 ἔφοπη, απᾶ {ο Βέοηο ἔἰοπηιο----Ματᾶ,, Ῥοοξμ, Ψ Το 16ο ἑΏοπι 

ἀορρίἑο(α]]γ απᾶ {ο βίοπ6 ἐποπι.)----ορ, Το αβδδα]{, απ Είοπο 

ἐλλοπη.ο----ΤΠποιπρ. 

» Κάκει ησαν ευαγγελιξοµενοι. Απᾶ ἴλοιο ἴΠογ Ἱνοχο αἩ- 

πουηοῖης {ο ἄοβρο], Θδιαοὶ ἰ5 1655 αρρτορτ]αίοά παθαπίπρ, Πίου- 

Πἱἱγ, ευαηρε[ἰσίπρ.. 

5 Περιεπεπατηκει. 8οπιο οὔίους πντὶέο ἐμία Ρἱαρογ/οοῦ αν] 61 - 

ουῦ απ απρτησπί.---Ἠπο]κοίϐ, παρχων, δείπρ, 8ΡΡοΝΤΕ τού ῃ- 

ἆαππί, απᾶ 18, ἑλοτοίουο, τε]οοίοά Ὦγ «πι, Βοᾶ., Ἠπ., απᾶ ΤΕ Τι 
ἆοθβ πού εογγθδροπᾶ ΥΥΙΙΗ τιρ---τις ανηρ χὠλος, 3 οοτίαίη πΊπη, 

αδυνατος τοις ποσι», ἴπιροσί]θ, ΟΥ, ὑπροίεπέ ἴπ ἣί [εε. Χω- 

λος, εἶαιιάιδ, ἵπ οἸβδείό πδησο, ἶ5 τερτοβεπίοά ὮΥ ζῶπε, Ἱα]είπᾳ, 

ομρρ]εᾶ, {οοῦῖθ, Τέ5 Ἠοῦτοιν τοργοβοπ{πἑ]γο 18 Ἡι ο εἰαιιᾶιις 

-παπµ. Ίοποο έ]λο παπιο Αρρίας Οἰραάίιας π]ο Ίνας Πνδέ ομ]]οά 

μ Αγγῖις ἴ]ε ἶαπιο..  Ότ ἸΠὶ8 ο15ο ἸΓοῦδίοτ ϱἶνορ, '' ρεἰπιαΠ!γ, 

ὀπο π]ο οτ6ορ, Ἠδ]ία, ου ΙΠπρ8/ 9Π9 π]ιο Ὠπβ ]οςέ, ου πθτου 

οπ]ογοά {ο α5ο οἳ Ἠΐ8 1πιῦς 3, απᾶ γαίοτβ {ο ἐ]θ Αοὶς οἳ Αροβ- 

Ώεβ ἵπ Ῥχουί, ΤΗἱ8 πναδ αν σρἰοπᾶϊά πηϊταο]ο, απᾶ πγοῦ {ος Ῥαα] 
Όιο {ί]ο οἳ Μοτοιςγ απποπρ {πθ Τοο]ΚΒ. 

4 Και ιδων ὅτε πεστιν εχει του σωύηναε, Π{οτα]!γ {πι τεπ- 

ἀοντος, “ππᾶ Πανίηρ ρογσοἰγεᾶ ἐ]ναί Ίνα Ἰναά Γαἲ6ὴ ο μοΐπῃς Ἰνθα]ο, 

οἨ οπῇάεποα οί θείπᾳ Ἱεα]εά (απᾳποβιζοπαδΙγ αρρτορτ]αἰθά {ο 

Ἠΐς οἵνη οα5ο), Ρα], ση α- Ῥοἱᾶ, οὗ  ]ομᾶ νοίσθ, δαἱά: δίαμᾶ 

τρ δίγαἰσ]νὰ έροη 1ο” ]εοι. 

.Λ{εγαΛῃ τῃ φωνῃ. Τ]1ο 1ηΔηπου ἵπ ὙλὶοἩ Ἡο οχοτἰοᾷ 18 

γοῖσο, ποῦ {ο {πο Ῥούπου οἳ γο]απιο οἳ {6.---Ηαο]οίζ, 

{51 Ρ4Υ (οσοι, η έλα παπηθ οἱ {πο Τιοτά ἆ6βιβ,» 18 ποί ἵπ {έ]ο 

Τεωίις Πεοερίις ρυῦ]ἰθ]ιοά ὉΥ ἴο Ῥαρείουςδ, Τὲ 18 οπεἱέέοά οπ 

ἔλο αι ἑοτίϐγ οἳ {ο Ὁποία] απᾶ πιοβῦ οαταῖγο πιαηιςδορίς---ί]θ 

γα]ραίο, ΔΠθελλορίο, Οεγβοεύοπι, ΤἩδοΡρ.; απᾶ Όσο, 6ο Λονᾶ, 

Τπο ρτοροῖ {οσο οῇ ἴ]πθ ΡθβοπΏσθ, ΟΥ 4Ώδοπορ, οϐ {πο αγ/]οἷο Ῥο- 

Γοἵ9 α πο, {8 γνο]1 Παβίτατεᾶ Ίπ {Πί6 σ.5ο. ΤΠ{8 Ίναβ ο δροοία] 

{Εη1 81 ἵπ α βροοϊαοὶ ο.8ο. Ἴ9 πιαγ Ἠανο ὈΠπίὰ {π πο ΟΗτὶδὺ οἳ 

σᾶ, απᾶ πο {αἱΜ1ν. ἵπ Ῥεῖπρ οατθά Ὦγ Ἰήπι οὗ ϱἩΥ ρητήου]ας 
ἀϊξομεο οἱ πιἰπᾶ, ος Ῥοῦγ, απάοτ νπίοἩ Ὑγο πιΥ Ῥο Ἱαπραἱδλίης, 

Τ]1ο ρα/Ίεπέ, Ὀδίογο 8, Ὠπά ποῦ οπ]γ ΦΗ(Ἡ {π 6ομας πο Ο]τίεῦ, 
Ρα αἰδο Γη ἐὰ ἐλαξ, ο ἡΐ5 οσα βροσία] πρροβ] {ο Ἠίπη, Ίο γγου]ά, 

Ενουρὶι ἐπί Αροβί]ο, νο Ποβ]σά, 

ἔ Ἡλατο ταίλου ἐλαπ ἤλλετο, ἀοποίίηρ α βἱηρ]ο πο. βαἰ{Δ- 
γἰέ, δᾷ Βἰηρ. 1 ἁοὖ, πι]. οἱ ἄλλομαε, βα]ΐο, Ἡο Ῥουπᾶεά, 

Ν Βαγίης ἵπ 1μο9 Ἱγοαοπίμα, ος ἵπ ἐλἩο βροεο] οἳ 1/γοποπία, 

Ἰοποπίο, Ἡαο]κοῦί. 19 δρθοσ]ι οἳ Ἰωγοποπία, 18 παοτο ΡΤΟΡΟΣΙΥ 

Ἰψοποπίδη ; πο, αοοοτᾶϊίπρ {ο ἔἶιο ἀἰπ]θοίβ ο ἐἶνο πα ΊοηΒ, ΤΥ- 

οποπίο, «Α8 ἴ]ο Ῥογείπη, τεοΐπη, ἨΏοπιαπ, 1θ {ἐῑπο αρρτορτ]α{θ 
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39 6019 ἆουνη {ο τς 1η {πο ]1κο- 

ηθ5ς οἱ ΠΊθΠ. 

19 Απά ἴπογ οα]]οᾷ Ῥανπαδα», 
1 αρῖΐονς απά Ῥαπὶ, Μογοατας, 

Ῥοέσιδο Ἡο γης {ιο οἰ]οί «οσοι, 

19 Ἔλο ιο ρι]οδύ οϐ .αρ1ΐου, 
ΥλίοΙ νναν Ῥείοιο οί οἱ ίγ, 

Ῥγουρ]6 οχου απά σατ]αηῖς τιηῦο 

ἰμο ρᾳΐθΒ, απά ννου]ά Ἰαγνο ἄοπο 

19 

λόγου. 

ἦθελε θύειν. Απο][σο υνἰδ] ἴπο ῃοορ]θ. 

απρΕΙς ΤΕΣΤ. 

/ , 

λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες 
ιά / Ν « - 

ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς" 
. / Ν λ ΄ 
έκάλουν τε τὸν µεν Ῥαρνάβαν, 

«ία. τὸν δὲ «Παῦλον, “Ἑρμῆν, 

ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ 
ὃ ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ «4ιὸς 

-. ο) Ν .ν / ο 

τοῦ ὄντος προ τῆς πόλεως αὐτῶν, 
/ / Ν 

ταύρους καὶ στέµµατα ἐπὶ τοὺς 
- / Ν - / 

πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις 
145 / λ 

Ακούσαντες δὲ 

ΠΕΏΝΙΡΕΡ ΥΕΗΠΡΙΟΝ. 

ΤΠθ σος αγο ο0Ι1Θ ἄοϊνη {ο 

4, ἵπ 1μο ΙΙκαποβς ΟΕ 1ΊΘΗ. 

Απά ἴ]πογ οα]]οά Ῥαμπαδας, 
1Ζ6158, απά Ῥαι], 'Τσγπιος, Ὀθ- 

οπ.8ο Ίο Ίνας 216 οἶ]αί δροαἰκ- 

ο). «ΤΠεπ {πο ρτὶοςῦ οῇ ἴ]ο 15 

Ζ6µ5 αὐλαῦ να οίοιο Ίο 

οἳίγ, Ῥτουβαί οχθη απά σαῖ- 
Ἰαμάς {ο ο σαΐσς, απ, 0] 
Ώιο Ῥθορίθ, Ἰνὶδμαᾶ. ἰο οἵ- 
{ον βαογ]ῇοςς "ἴο ἰλοι. Πο 14 

πΆπηος οἳ {ο ἑοπαιος οἳ Ῥουεία, ἄτοσσς, απᾶ Ίοιπο, 5ο εου]ά 

Όνο Ἰλπραπρο οΓ {ο ῃαορίο οἳ Πγοποπίω Ίνο ἀοποιπίπαξοᾶ, οἳ 

ἀἰδηπσι]ε]ιοά {ποια {ο {οησιαθς οἱ οὔου οουπίπίοδ. Τί5 οἸαβείο 

τοοῦ 15 ἆζος, α τυοί/. 

{ Απ ένο ομ]]οά Ῥανπαδας, Ζσις, απά Ῥαυ1, Πσγμισε. Ί]ιοςο 

1οῦΟ ἴμο [αοίς; Ὀιῦ ποί 5ο {ο ΟΟΠΙΙΙΟΠ Υουβίοι οἱ ἐλοπι, ἃ]ο 

ᾳπποβίίοὮ ἔομσο αχήδος: ΊΥΛΥ ἐγαπδίαία 11ιοβο ΡΙΟΡΟΓ ΠΠΙΟΒ, οἨ 

πάορί ο Ῥοπιπη γουδίοπ οἳ {λοπι, αιιὰ 1Ἡ Βἰπηΐ]αῦ οηςος τοῦ {1αΠς- 

Ιπίο «ΑΡιαλαπι, 1δαας, οποοῦ, ἸΠο]οήποᾶσοι, Ἰοφος, Φαπαο], 

Ὀαν]ιᾶ, Ῥαπία], Ῥοίου, ἆο., ὧο. 

αερίου αιά Μογουγ ατο πιονο]γ α εαλδλἑαίον οἳ α Ἱοιπσπ 

οΤοπογ {ου α ἄγοε]ς οι ΓΓΟΠΟΥ. Ίνα νο], ἵη βι1ο]ι σᾶξος, Ρυο[οτ 

1ο τοἱοπβίοι οἱ ένο οτ]σίπα] παπηο, οεροοἰα]]γ νου α ΗἱΦίου]- 

σα] [ποῦ 15 Ἰηγοἱνοί]. 

} Ὁ ἠγουμενος του Ίογου. «Για ἰα(ίον οἱ ἴἷε αἰδεοιγεα, ἵΒ 

οηαἱνα]σμό ἐο {ο ομίοί, ου ]σπάΐμα βροαἷκον. 116 Ὁγ 6οηιο 8ι1ρ- 

Ροβος], ἐῑιδί, α5 Ρα] δροΚο Ίπους ἔλλη Ῥανπαῦας, απ πιοτο ο{Π- 

οἵπ]]}, ὑμο πιάίθησα νους ἷσά {ο ἐμίπ]ς λλαί Ῥανπαδας τνας 

Ὠϊνίηίέγ, απά Ῥαυἱ Ἠἱς ἱπίοιρνοίου, ου οὐποίο, Ἰ]ς γίοιν οἱ έ]ιο 

εαμ]εοῦ οΠἩβσσδ Όμο οοιχίοοιδποςς, απ {ο πηοςδύ Ἰοπουαβ]ο 

Ρονί απ ὑοστίης οἱ ἐς πιοδὲ Ὦν{μο]} ποσοπιρ]]αμος απιαςδα- 

4ον {ο ιο ἄοπίΐ]ο που], ἑοιανά5 1ΐς [οἱ1ου-Ιαουον Ῥανπαλας, 

πΏς ν] ονονΥ Ίογο ραθς αἲ µας να]μο, 

κ.ε, Ίπ μίς ας, 5 ναίμου οοπἠπααΜἶνο έλαπ αἄνοιδη- 

το, απᾶ ἶς, ἐλετοίογο, ὮΥ πποξέ τουῖδευς απἀ ἐναπβ]αἴους τοµ(]οι- 

οἆ {λεν, οὗ απἀι---Όοᾶᾶ,, Ίος. Έμοπιρ., Ἰγακο,, Ῥοππ, Ποοίλ., 

Ἠψίο, γην. Οναπς ἆσ, λογο Άτο, Ἰονογου, ἔλοςο 1]ιο 

Ῥτοίος ὑια, ὙνἨίσ]ι 16 Βοπιοίπιος εἰἰρ]]γ πάγογραίίνο απ πνο]] 45 

οοππα ένο, το ελήπ]ς, Ἡούονου, ἐ]λαί, Ἱη ἨβΥπιοπγ αν] αἲὶ 

ἀνο Ίοπους οοπ/{αιγοᾷ, είς {5 παπιοᾷ 35 ἔπο οοπβιμητηπἔίοη, απᾶ, 
ἠνοια]ι ἵπ Ὁπά {αδίο, απᾶ {π πνουβο {λοοίοαγ, 18 {5 ἐἶνο οοἩΒΙπ]- 

χηΦΗοἩ οἳ ἐλο ο]ίπηηκ ο{ Ἡοπους οοπ/ειισᾷ οπ Ῥημἱ ανά Ῥαγηα- 

ῥας Ὁγ α Ῥο]γ(]οϊξήο ρορα]α{ίοῃ, 

α 10 5]ου]ά Ὦο Ἠσγο ποίσά, ἐλαῦ αυτων, 35 οοπηθοἰοᾷ ανΗ]ι 

πολεως, οἶέφ, ἶ5 τοριά]αίοᾶ αξ α δρυτίοας5 τοπᾶΐπᾳ ὉΥ ΕΝ., 56ς., 

ο να 

Του οντος, ΔΙΟΥ του «ἄιος, ΒἰπΠάΡ ἵω πρροβίξίοι ση] ἴδ. 

Μαπγ οἶίος ἹοΓο ρ]ασοά ππάον {λαο Ῥνοίοσίίοι οἳ βοπιο ῬαΓ(ήοι- 

Ίασ ἀοἱίγ, απά ἔιο ππαρο οἱ ἐμαί ἆοίίγ ρ]ασσά αἲ (ιο οπίγαηοο, 

κο Αἰσπίίν ἐλμαῦ Ἡο να {Πο ρυμγάπη απά ᾖρνοίροίου. Το 

ἀμής, 1ωαἷκο ογοῦΥ νους, 45 ποσατηίο ας Ίο ἵ5 οἰνοιηηςμ ἰα], 1ο- 

{ον. Ἰγδία, ἰ0 αρροαῦς, 18 υπάςν {πο σιαγάἰππαμίρ οἵ οα πρί- 

ἰ6υ Ῥνορυ]οίις, αν]ήο] 1ω]ο {ναπβ]αίες: Του «ιος του οντοῦ 

προ τηε πολεως, ({]ιο ιρίίστ ἰιαί Ίυας ὁε[ογα ἵ]ιε οἱ πνμ]ο]ι ἵΒ 
αποίηος ἔοτπα {ου φαρίίου Οωδίος, ἴλο ριατάίαῃ. «ΑΙ έλοεο 

ἀείίίορ Ἠιᾶ ἐ]ιαίν ῥτίσδία, Τὲἱσ8, Ἀπᾶ δασιή/ίσέδ, ανά χο] ο Ῥοσι- 

αυ βογνίσο απᾶ ρι]αδὲ {00 ἴ1ο οὔ]σο {ἐ]αῦ Ίο Όοτο; 5ο ἐπαί ὁτι- 

Ρίέου Βγοπίεε, ο αρίίον [ια Τ]ιπεγοτ ιά α- ἁῑπογοπί εοτνίσο 
ἄν απρίτου Ομδίος, οτε {]ιε Εμαγάίαπ, Ἡσποο Ίο 860 ΥΙέ1ι 
αν]ναῦ σοι γαογ 1ωα]κο Ἰντοίο: 11ο Ροἱ5οἩ, 11ο Ίνα ἔο ο{ε) {]ναιη 

παογίΏσο, Ίναβ ο Ῥτϊοδέ οἱ σαρίίου Ομδίος; Ἀπάσν Ἡ1ιοβο 

σιατζαπςήρ ιο οἱ οἳ Ἰωβία ναδ; απά Ὑλο, Όλο ρι]οδί 

βιιρροβος, Ὠπά γἱε]ισά ἶνο οἳ η α Ἠππιδη ἴουπα; απά Ῥαυμαὺα» 

(ρεουαδ]γ, (ων ἔἶιο ΥοπδοΠ5 α]γοδάγ αεδίσπος), νο ἱπππαίηος (ο Ὁς 

Όλο Ῥογεοῃ, «Απά α5 Μοτουχγ, ἴλο ροᾷ οἳ αἰοᾳἈσησο, Ν48 έ]νο 

σοηογα] αἰἰσιώαπἰ οἳ Παρίίου, ἴλο ροορ]ο απᾶ 1ο Ῥγ]αςέ βα)ῃροβυά 

Ενας Ῥα], Ὅ]ιο Ιπᾶ α- ρονοσ[α]. οοπιααπάίηρ οἸοᾳίσησο, 85 

Μια αοἆ αἱδο ἀῑδσαιδοί. «Α οσα] ἤρανο οἱ 5ιιοὶ αἩ Ἱπιρου- 

Βοµαίου οἱ Σαρίΐου, 15, ἵς 5αρροδοᾶ, {οΥΠΙΘΤΙΥ βἰοοᾶ Ὀείονο {116 

Επίο οὗ Πείνα, 1] νοπιαίής απἆ α Ὠπο οπρυατίηρ οἱ 1ὐ ΠΊΙΥ 

μο 66ο ἵπ γαίοις ΤηδοΗρῥίίοῦς, οἱ, 1, Ρ. 20. Αάαπι ΟΙα]0 

1 ]οοο, . 

Οοπιοσγηίηρ ἔλιοξο ρατ]απάς, Ὀουὰ Ονἰά απᾶ Τ{τρή εἶπρ. 

Ί]ιο {οὔπποῦ ΘΔΥδτ---- 

α Π]ο]ι ουν]ΐηρς {ηπιος οἳ 1Ποσπ5ο {εαςδύ {Το ἰκῖθς, 
Α. Ἱοσαίοιηῦ οἱ νοίοά ν]οείνης ἀ6β, 
την οἰίώο ᾖογπς απᾶ βαγῖαπᾶε οἩ ὁμοῖν Πορ, 
Τα αἲ] {ο ροπιρ οἱ ἀσαί ἐο ν) αἰίον 16.) 

ΤΑΤΕ. 

Απᾶ Ττρ] εἴηρς:---- 

αΈ]ο γἰοέῖπι ος, ἐπί τας {οῦ αἰίαις ρτοβ, 
ήπιε (ἰν νν]]εο γ]θύους απά νε] ρα]ηπάς ἀνοει, 
Βιη]ς οὗ Ἠπδο]{ νο ο βοᾷν’ οοπιλαμά, 
Ῥνογοπήὴς λαο 8Ιουν βποιήβοσε”ς Ἰαπᾶ.) 

ΈΏπτνπν” Τηγρῖί. 

κ το Πιο 16 α παρρ]οπηοπύ οβδοπ/ηπ] ο {ο Ρἵοροῦ σοησερ- 

εοπ οἱ 11ο ἀἴδοοινςο οἱ Ῥαιἱ απά Ώαγπαδας, τερονίοςὶ Ίπ ΥΟΓΒΟΒ 

14--18, αν]ήοἷν ογοῦΥ τοβσσίίπᾳ χοδᾷοῦ πιδῦ Ἱκοορ 1η Πΐ5 πηπά, αθ 

ΏοςσβΒΝΥ {ο Ἠἱ6 αρριομοηδίοπ οἱ ἔο Ῥοϊπέ απά ἀπί[ε οί ἐ]ιο 

αἀάνοβς οἱ Ῥαπὶ πιά Ῥαγπαδαδ, απά {ο τοπάΐπρ οἱ ἐλοῖγ οἵα 

ΕΗΠΟΠΙ5, 



ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ, ΟΗΠΑΡΕ. ΧΙΥ. 99 

ΙΟΙΝα ΣΑΜΗΘ ΥΒΠΒΙΟΝ. 

14 Πίο νου ἐ]ο αροβί]θς, 
βαγπαας απιά Ῥα], Πουτά ϱ/, ἴπεγ 

νου ἐ]οίς οἰοῦμοδ, παπά 1αη 1 

Άπ]οης ἴ]ο Ῥοορ]θ, ουγίης οἳ{, 
16 Απά ααγίης, Φἱ18, ΥΊΙΥ ἆο 

γο {λοβο ἐπήησς] Ἴψο 45ο ατθ 
ΟΠ οἱ 1] ραβδίοι νν]] γου, 
8υά Ῥηεαοῃ απίο γοι, ἐμαί γο 
βπου]ά ανα Ποια λοςβς να] ὔ]οΒ 

απζο έπθ Ἠνίης (οἆ, ννμῖο]ι πιαζθ 

πσαγοαη, απζ δμ.έ]1, απά μα 868, 

απᾶ αἲ1 (η]ησα ὑμαῦ αγο ἐλογοῖη : 

16 ΊΝμο ἵπ ᾖἴπιος ραςύῦ βαῇεγος 
αἲὶ παίοις {ο ιπα]ἰς ἵα ἐῑλοῖν οἵύη 
ΥΑΥΒ. 

17 Νονογί]ηθ]αβς Ίο Ἰαί τοῦ 

Μιηδο]{ νν] ποια ῦ ν1ύπσδςς, Ἱη μι 
μθ ἀἷά σοοά, απἆ ρᾶνο ας 1αἱἩ 
{.οιη Ἡσανθη, απ Εα{α] β6αξοπς, 
Π]]ΐπς ου Ἠθασίδ ανἰθ {οοά απᾶ 
β]αάμσςς. 

15 Απά υπ 11θβο καγ]ηρς 
Βοάιος 1οδ,γαἶπος {ΠΟΥ ἴπο ϱθο- 
Ρε, ὑλαί ἴΠεΥ Παᾶ ηοῦ ἆοπο ϱµ- 
οἶβου υηΐο {μθηῃ. 

19 Απά στο οαπιο {Πίπον 
εστω ἆοννς ἴνοιι ΑΠἲίοοΠ, αηᾶ 
1οουίια, Πο Ῥρειδυπάεά {ο 

απΕΡΙ ΤΕΧΤΏ, 

οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ ΠΓαῦ- 
λος, διαῤῥήξαντες τὰ ἱμάτια αὖ- 
τῶν εἰσεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, 

, 5 νο μ] 
κράζοντες ὉὉ καὶ λέγοντες, -4ν- 
δρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς 
ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρω- 
ποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ 
τούτων τῶν µαταίων ἐπιστρέφειν 
ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζώντα, ὃς ἐποί- 
ήσε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν 

αὐτοῖς' 1 ὃς ἐν ταῖς παρφχηµέ- 
ναι γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη 
πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖν αὐτῶν" 
17 καί τοι γε οὐκ ἀμάρτυρον έαυ- 
τὸν .ἀφῆκεν, ἀγαθοποιών;, οὐρανό- 
θεν ἡμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς 
καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς 
καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας 
ἡμῶν. ᾖἵ Καὶ ταῦτα λέγοντες, 

μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους 
τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς. 

19 "Ππῆλθον δὲ ἀπὸ ᾿Αντιο- 
χείας καὶ ᾽Ἱκονίου ᾿Τουδαῖοι, καὶ 

ἨΕΥΙΡΕΤ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

πνλθη {πο ΑΡοεί]εδ, ΒαγπαβαΒ 

οπά Ῥαμἱ, Πθατᾶ, ἴπευ τεηῦ 

ἠιοῖν ο]οίμσς, "αῑπά Ίεαρας Γον{] 
πο πο ογονᾶ, ουγῖησ οι, 
απά βαγίης, ΙΥ ἆο γοι ἀο 
ἔλθδο ἐμίησς] Ίο αἲθ «ΠΙΘἨ 
οἳ κο Πηαίατο υίΠ γοιι- 
φο]νος, ἀἁοο]αι]ης {ο γοι σ]αά 
Ηάϊηρ8, ἐμαῦ οι βμοα]ά {γη 
Ώοπι 1μσδο ναπϊθίες {ο ἴ]ο 

Ἠγίπς ἀοᾶ, Ίο πιαάο πο 
ἸδαγοΠ, απᾶά λαο αυῦ{, ατιᾶ 

ιο 8οα, αμ τα]]. ἐπίπςσς {]ιαῦ 
απο ἵπ {θια5 11ο, ΤΠ αὐλο ασος 
ραδί, ειῇογεά αἰ] ἔλο παίίοης 

τίο ο οἩἳ ἵπ 0θίς οἵγΏ ΥΝΔΥΒ. 
Νενονί]ο]οςς, 6 ἀῑά τού Ίοανο 

ήπηςο]{ νντ(]ιουὁ "ἐθβΙπΙοῦγ, τι 
ἠναί θ θἷά σοος, αηά ρανο γοιι 
γαῖπ {ποια Ἠθανσῃ, απά ῥυία] 
861ΦΟΠΕ, ης τοις Ἰοατίς 
ψέ] "οοᾷ απάἀ σἰαάποβς. Απά 
αγψΙθῃ Ἓλθεϱ δγίησθ ἍΌΠοΥ 
5οατοοΙγ τοδύγαῖησα Το Ῥροο- 
ΡΙ6, ἐλαῦ Που ἀἱά ποῦ οἥοι 
φηομήῇίοο ἔο ἔοιη. "11ο ἆοννβ 
ο 11ο ΟΥΟΥ Πο Απίοσομ αμ 
Ἰοοπίήπα} απά Πανίησ Ῥουβιά- 

μὲ οι 

μ- «9 

Του ισεπηδησα», ὖν, δοἩ., Ίνα. Ἠς κα Ὀδεπίο εξεπηδη- 

σαν. Τλεγ Ἰσαρεά ους ὑλίο Ώιο οτοινά οκο]νίταῖηᾳ απά βαγίηρ: 
λΙοιι! ΥΥΆΥ 4ο γοι ἆο ἔἶιοςο ἐλῖπας 1 

5 Ίψο αἲο ΠΊΟΠ, εσµεν ανδρωποι-- ὁμοιοπαθεις ὅμιν, οἳ 

Ρὰβδίοης Αἰπίας {ο γουΤΒΟΊΥς8, εναγγελεξδοµενοι, Ἠποιποίης ἴο 

}οι ρ]αά ἠάΐηρβ, ἐῑῑαῦ γοι θ]λου]ά ανπ αἵναγ {1οπι {λοδο γαπὶ- 

ος {ο 1ο Ηγίπα ἀσά, 1ο Ἠαβ πιαἆο {πο Ἡσαγοη, αηᾶ {μο οατ{Ἡ, 

απᾶ ο βοα, απά αἲἱ {]ηρς {λαῦ αγο ἵπ {λοπι, 

» Το παν, Νά5 απ αὐὈνογίαιοά {ουπιπ]α τοργοβοπέίηρ 1ο 

ἨΠοῖο Ὀηΐνουςο, ἵπ ἐ]ο Απἰβἐοίθ]ἰαἩ πσο, Τα παντα, ππᾶ παντα 

τα, 310 ποῦ 4, ναγς Ιάοπίλσαὶ ἵπ 5οη8ο; {]ιο ]αέου τα Ἰας ΒΟΙΠΟ- 

ἄπιος ἔἶλο Ῥοβίίοη παπά Ῥοΐγο οΓ α το]αίίνο ρτοποιπ, πἨ]ο]ι ἰ6 

ιο ϱᾳδο Ἰογο. Ἓμογοίοτα, ἵπ {Πῖ6 σᾳ56, Ίνο Ῥτοίογ ϱ αἱ Οήηρς 

ἐλαί αγο ὰ ]ιοπι, 60 αἲἱ λήμρς {πι ὀνοπι 3, 

4 Παρῳχηκεναιε, [τοιὰ παροιχοµαι, φγεοττέμς, Γοηὰ οΠΙΥ ἵπ 

ή Ῥ]πσο Ν. ., Ἰπάίσαίάνθ οἱ ηβοβ Ίοπᾳ βἰπσο, ος Ε1]ΙΥ Ῥαβδοᾶ 
ΑΝΑΥ. 

Σ ΓΤορενεσῦαι, ποῦ Ρτορετ]γ "το τυα[ᾗ ἵπ ἐῑοῖν οὗ ἵναγ 

ταίΏοΥ {ο ϱο ον ἵπ ]ιοῖτ ΟἵΨΏ ο01Ρ0, 

. Και τοι γε ουκ αμαρτυθον, οἱο, 

αοἳ Ισαγθ Ππιδο]{ παἰασία(], 

Απά γοί, πᾶσεά, ο ἀῑά 

Γε, οπο]ξίο, ρἶνος Ῥοϊπί απά Ραπςοπογ {ο ἐπί οχρτοβδίο. 

Αμαρτυρος, ἵδ η ἅπαξ Λεγομενον, Ἱπ ἐΐ6 Ῥοοίς, Ὀαὲ {ν Οής 

βοηθο 16 ἵ6 {οππά {π ᾖοδορμις Απίία, 1417, 2) Ῥ]πίαυοὰ ἆς 

Βο]οπί Ληϊπι, 26: Ίμμο, 2141. Ῥοῖηςρ ϱοοᾷ, ἆσ. Βοίίου σοἱ 

Ἰοοπέος ἵὰ Εηρ]ἡ] μι: ὅ Απά σος, ἰπάσας, ἀοΐπο ροοἆ, αἰνίπς 

(ὅμιν Ἰπβίοπά οἳ ἡμιν, δε, Βομιι μαι ξ, ομηῖ(5 Ροί11) {ο γοι 
γαῖη. {γοιη ἨθαΥοι απά (οἱ μα]. 8εα5ΟΠΕ, Π]]ίης γους (ὅμων πού 

ἡμων) Ἱουνίς αν {οοί αμά ρ]αάπεςς,) 

ε Τμο Ἡσατί γοσοίνος ποῦ {οοᾷ Ῥαΐ, τἹοξοτίσαΗγ, Ενο ουν 

18 έιο γοσορίας]ο ο αἲὶ οοπα{ογ6; Ίιοπου ἔ]ιο [α]]οδέ οχριοββίον οἳ 

ιο βα{ἰςβοα ἀοξίγος οἱ 6ΥΟΙΥ οπίοροῦγ, 

α΄ Ταντα Ίεγοντες, 8ΥΊηα ἴ]οςο {πρ ]νογ, πμ ἀηΠοι]γ 

(μολις Γγοπ1 µολος, 140οἳ), τοδναἲοί ἐἶνο παπα] μαᾷο {ποια ο οι- 

πρ βαονίῇοο {ο {λοπῃ, 

τ Τῃον (δε) ἆοπβ (επηᾖῦον) οπτιθ οτος {τοπι Απίοσ]ι απᾶ 

Τσοοπ]ήτη, καὲ πεισαντες, Απᾶ Ἠανγῖηρ Ῥουριιαοἆ τους οχλους, ἴ]ο 

πιπ] ἰαάος.. 1γαηδ]αίους αἲο α]πποδέ οᾳπα]]γ ἁῑν]άοᾗ 1 ρτσδευί- 

ἵπς ἐμ]ς ἵη εἰπσυ]αν απᾶ Ῥ]αναἳ, νέα ατιά πι Εἱέ]ες. Ὠοΐτς 

Ῥ]αναἱ ἴ π]] εἶιο Ῥοςέ ἑοχίς, Ίνο ἆσοπι 16 ΡΌοροῦ {ο αΡροας ἵπ ἴμο 

8110 ΠΙΠΡΟΝ 1 έο γδυρίοἩ, 88 {η ἐλμο ουἱρίπα], 
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Ῥεορ]θ, απᾶ Ἠαγίης βἐοποᾶ Ῥαμ1, 
ἀτονν Ἰῑπι οαῦ οἳ ἴλο οἱ γ, 5αρ- 

Ροβίης 19 Πα Ῥεοι ἀεκᾶ. 
90 Πονηοῖδ, 48 ο ἀἱβοίρίθς 

βἰουά τουπά αὈοιύ Ἰήπη, 118 1956 
πρ, αΏά οὔη1ο Ἰπύο ἴλο οἳίγ: απά 
Ώιο ποχῦ ἆπγ Πο ἀορατίθά υνϊθι 
Ῥαγπαβας ο Ώ6ι06. 

91 Απά νν]ιοπ {16γ Παᾶ Ργεαο[ι- 
οἆ {ο ϱοβρε] ἴο ἐμαῦ οἵίγ, απἀ 
Ἠαά {αασΏό ππαγ, που τοὐανηοά 
ΑΡΩΙΏ {ο 1αίνα, απά {ο 1οοπ1Π1, 
απά Δηίζιοσιι, 

95 Οοπβνηῖηρ ἴ]ο 5ου]β οἱ ἐπ 
ἀἱδοῖρ]θΒ, απά εχ[οτεῖης {παπα ὔο 
οοπίίηαθ ἵπ {πα {1{Η, απά ἰμαί 
νθ πιιδὺ {μτουσ] πιπο] ἑπρυ]α- 
ἔοπ οπίαγ ἱπίο {πο πρᾶάοπι ος 
αοά, 

95 Απά Ὑγλθοη ἴπΠογ 1αᾶ οἳ- 
ἀαἴποᾶ Ίποπι ο]άει ἵηπ ΘΥΘΥΥ 
οπγοἩ, απά Ἠαά Ῥιαγοά νι 
ᾖαβίΐπρ, Ὅπ6γ οοπηπιεπᾶσθᾶ {επι 
{ο ἴμο Ποτά, οἳ. ΥΥΠΟΙΠ ἴμθγ Ῥ6- 
Ἠονοᾶ. 

94 Απᾶ αἴΐ6ι ΓΠ6Υ ]αᾶ ραξ8οᾶ 
{μτοιρ]μοτῦ Ρἰδίάϊία, {16γ οαπηθ 
το Ῥαπιρβαϊ]α, 

96 Απᾶ νε {16γ ]αἆ ρτσαο]- 
ο ἐ]θ νο ἵη Ῥδψρα, ἴπ6γ νγοηῦ 
ἀον Ιπίο ΑἰὐαΙΙα: 

96 ΑΔηᾶ ἵλποποο εαἷ]οά {ο Λη- 
οσοι, οιπι επος {μου Παά 
Ῥουι 1οσοπιπιοπάσά {ο {ἴλπε Ρτασθ 
οί ἀοἆ, {ου πθ νγοτ]ς υυμὶσΏ {1ο 
{α1/1εά. 

97 Απά νο {λπ6γ ννουθ 6ΟΙΗΘ, 
απᾶ παπά ραἱ]ογθᾶ {πα οιατο]ι {ο- 
Ρεί]οχ, [εν 1εἈθαγκθά αἱ] ἰ]λαί 
σοά Ἠαά ἄοπο νὰ {Π6πι, απ 
ποὺ 6 Παά οροπεά ἴπο ἆοογ οί 
{4ἱ0μ απίο ἴμο 69η1]6ς. 

98 Απά {πεις (Π6γ αροάᾶς Ίοπος 
Όπιο σνϊἩ ὀῑιο ἀἰδοῖρ]ας. 

ααβΕΕΙς ΤΗΕΣΧΤ. 

/ Δ 3) .) / πείσαντες τους ὄχλους, καὶ λιθά- 
ΔΝ Α ./ 2) 

σαντες τὸν ἸΠαῦλον, ἔσυρον ἔξω 
ο / 5» 

τῆς πόλεως, νοµίσαντες αὐτὸν 
, 20 ’ λ 

τεθνάναι. κυκλωσάντων δε 
ΔΝ ο . ΔΝ 

αὐτὸν τῶν μαθητῶν, ἀνασταὰς 
ν.δ . λ / ΔΝ ο) εἰσῆλθεν εἰς την πολιν' καὶ τῇ 

/ . ΔΝ ο 

ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν τῷ «Βαρ- 
/ / 

νάβα εἰς 4έρβην. 3 εὐαγγελι- 
/ Ν 

σἀάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην, 
/ ΔΝ 

καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς, ὑπέ- 
ει 8 / Ν 

στρεψαν εἰς την «4ὐστραν καὶ 
ΕΠ / ] / ϱ9 
]κόνιον καὶ «Αντιοχειαν' "'' ἐπι- 

/ Δ Ν - 

στηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν µαθη- 
ω. - 3 ο) 

τῶν παρακαλοῦντες έμµενειν τῇ 

πίστει, καὶ ὅτι δια πολλῶν θλί- 
δε - 3 4 

Ψψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἷς την 

λεί ῦ Θεοῦ. 35 - βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. χειρο 
/ 4 - / 

τονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέ- 
/ 

ρους κατ ἐκκλησίαν, προσευξά- 
Δ .ν ” 

µενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο 
Ν - ΔΝ ’ 

αὐτοὺς τῷ Κκυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύ- 
4 αν ͵ λ κεισαν. καὶ διελθὀντες τὴν 

ΠΠΓισιδίαν, ἦλθον εἰς ΠΠ]αμφυλίαν" 
95 ν / ’ / ν 
καὶ λαλῆσαντες ἐν «11. έργη τὸν 

. 

λόγον, κατέβησαν εἰς Αττά- 
3 ο) 3 / 

λειαν' ᾖὃ κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν 
/ 5 εἰς ᾿Αντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παρα- 

/ ” / - - . 

δεδοµένοι͵ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ εἰς 
Το ἔργον Ὁ ἐπλήρωσαν. παρα- 

/ Ν ή 

γενόµενοι δὲ καὶ συναγαγοντες 
λ / 4 

τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγειλαν ὅσα 
ΧΝ » ». 9 

ἐποίησεν ὁ Θεὺς µετ αὐτῶν, καὶ 
ιά 5 .. 3/ / 4 

ὅτι ἦνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πί- 
98 / εν» . / 

στεως. διέτριβον δε ἐκεῖ χρο- 
ΔΝ . 

νον οὐκ ὀλίγον συν τοῖς µαθη- 
ταῖς. 

ἙᾳΕἙνΙΣΡΌ ΥΒΗΒΡΙΟΝ. 

ἀθᾶ "ὗ]α πα] ὑαᾶες, απᾶ Ἠαγ- 
Ἰης αἰοπεά Ῥαμ], Πε Ὑοιθ 
ἀναρρῖης Ἠϊπα ουῦ οἱ ἴ]ο οἱίγ, 
δυρΡροβίηρ {λαού Ἡε "νγας ἆθαά. 
Ῥυΐ, υπ] ἐς ἀἰκοίρί]ες Ὕγοιο 
Βὐωηάϊπς αρουῦ ᾖἨίπι, τἱβ- 
ἵηπς αρ, ο οπίοιθά Ἰπίο {ο 

αγ. Απά ἰμο ποχύ ἆαγ Ἶθ 
υγοηῦ ουῦ νὰ Ῥαχπαβας 1Ππίο 
Ὅοιρο. Απά νηεὮ 1ου Παά 
αηπουηοθᾶ ἴπο ρ]αά άϊπρβ ἴο 
ἐμοῦ οἵγ, απᾶ πιαᾶο ΠΙΕΠΥ 
ἀδοῖρ]ες, 1Πεγ τεύαχησά Ἱπζο 
Ἰωδίτα, απᾶ ]οοπίαπα, απᾶ ΔπΠ- 
[οσο], οοπβτπήηρ ἴπο βοτ]ς 

οἳ ἴἶο ἀἱδοίρίθι, οχ]οτίῖτπρ 
ἔπετη ἐο οοπύίπιαο ἰπ ιο {1 51, 
ναγύπρ' Ὀλμαῦ ννο πιεί, ἑητουρί 
πιάοὰ ἰγ]οα]αθοἨ, επ{ος 1Πέο 
ἴμο ΚΙησᾶοιι οἱ ἀἄοά. Απά, 
πανγίηρ αρροϊπίεά {ου ἔμοπῃ ε]4- 
618 Ίπ 6Υ6ιΥ οοηρΓεσαίίοη, 
απά Πανίης Ῥγαγεᾶ υτῃ {ιθί- 
118, ΕΥ οοπιπιοπά ες ἔειπ {ο 
{μο Τιοιτὰ, ἵω ΨΝΜΟΠΙ 416Υ Ῥο- 
Ἠονεᾶ. Απᾶ, Πανίης Ῥρὰβδεᾶ 
ἐμτουρᾶ Ῥϊ]άῖα, {Π6Υ ομτηο {ο 
Ῥαπιρηγμα. Απά Ψ ΠΕΠ Ίο 
Ἠαᾷ Βροκεα {πο ποιά Ἱπ 
Ῥεχρα, :16Υ ννοπύ ἆούνύη Ἰπίο 
Αα]: απᾶ ἴλεποῬ ἴμεγ βαἴ]- 26 
οἆ {ο ΑπίϊοσΗἃ, ΊΠθησθ 116Υγ 
ὑπά Ῥδευ οοπιπιθηάθἆ {ο ἴπε 
σίαοθ οϐ ἀοά, {ου {πο ννοις 
ψλο) ἴπεγ ρει[ογπιεᾶ. 

Απά Ὑν λα Π6Υ οὔ1ηθΘ, απᾶ 
λαᾶ αςθεπιρ]θά ἴπο οοΏρτεβα- 
6οη, Που τε]θαχθεά αἱ] ἐλαῦ 
ᾳοά Ἰαά ἆοπο σα ἴπεπι, 
απᾶ {λαῦ Ἡθ Ἰαᾶ ορεπθά ἃ 
ἀοου οἱ {αϊδῃ ο {ο ΠαδίοηΘ. 
Απά {Π6εγ εοπΏπιαθά πο Π[έ]ο 28 
πιο ΥΥΙΓΏ 119 Φδοίρ]εβ. 

20 

ε: ω 

» 6 Τα Ίνα Ἱιαὰ Όεεη ἀοαα, 18 ποῦ 
τοοζ]Β8 οἳ αἲ] {1ο {οχίς, αποϊοπ ππά πιοάστη, δέ πο Ἀαγο 

οῦΙΥ απιρίριοι6, δις ΒυοΠ. ΤΠΕΥ Ἠαά ποὺ ἀταρρεᾶ, Ῥαἱ, αοσογάὀηᾳ ἐο ἴπε ἐοχί, πχ 
ἀταρρίπρ Ἠΐπα οαέ Οἱ {ο οἱίγ, Ίο Ἡθ τοτἱγεᾶ, 
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ΚΙΝά ΣΑΜΕΦ᾽ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ΟΕΑΡ. ΧΥ. 

ΆΑνυ οθχζαῖη ππθη ΥΠ]οἳ 98Π1Θ 
ἄονα {οπι ὁαᾶθα, ἰααφ]έ ἴ]α 

Ῥνδίῃτθη, απἀ οαῖά, Πικοερί Υο ο 
οἰτομπιοῖδεά αἴτοι ἔ]ια 1Π8ΠΠΟΓ οί 
Μο86Ε, 76 οαηπού Ῥα βανα(. 

2 πει ἰ]αιοίοιο Ῥαυ] απά 
Ῥαγπαβας Ἠαᾷ πο βΏια]] ἄἰςδεηδίοι 
απά ἀεραίαίίοι νν]δι ὑμαπι, πε 
ἀθίθιπι]ηθά {ἐΠπαῦ Ῥαα] απᾶ Ῥαι- 
παβας, απἆ οθΥ {ση οὔ]θγ οἱ {161Π, 

βΙ]οα]ά ρο αρ Το {ογηδα]εω απίο 
πο αροβί]θ απά ο]άδτς αροιιὸ 1] 
ᾳἀσβίίοη. 

8 Απᾶ Ρεῖπρ Ῥτουιρ]ῇέ οἨ ἠ]θῖγ 
νΥ ὮΥ ἰμο οἴιτοί, ἴπ6Υ ραξεεᾶ 
ἰμτοισα Ῥ]μεπῖοθ απᾶ βαππαγῖᾶ, 
ἀεο]ανίπρ ἴ]ο οοπνογθίοη οἱ ἰ]θ 
εηίί]θ8: απά ἴἨ6γ οααςεά ϱτθυίύ 
19Υ απίο αἲ] {ο Ργείμήθῃ. 

4 Απά νΊιοι ΤΠ6γ Ὢνοιο 6019 
{ο 66γΗδβ]61, 11167 6Υς χθοεῖν- 
εἆ οἳ το ο,ατοὮ, απά ο) ο 
προσί]ος απά 6]ά6)Β, απ {]εγ ἆο- 
οἰατεά αἲὶ (πΐηςς Ολαῦ ἄοά Ιαᾶ 
ἆοπο να {πεπι. 

απΏσκ ταχτ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥ. 
/ 

Ι41Ι τινες κατελθόντες ἀπὸ 
. ι / δον/ Ν 

τῆς ᾿Ιουδαίας, ἐδίδασκον τοὺς 
» Ν ιό 94 ΔΝ / 
ἀδελφους, Οτι ἐὰν μή περιτέµ- 

. .. / 

νησθε τῷ ἔθει Μωῦσέως, οὐ δύ- 
νασθε σωθῆναι. ᾗ ΙΓενομένης 

η η] / 

οὖν στάσεως καὶ συζητήσεως 
. / - / 9 - 

οὐκ ὀλίγης τῷ Παύὐλῳ καὶ τῷ 
Ῥ ’ Ν ” Ν 4 , 
αρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς, ἔταξαν 

η / - ΄ 

ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ ἨἈαρνά- 

Βαν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν 
Ν ΔΝ / 

πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρε- 
/ Δ 

σβυτέρους εἰς ᾿ερουσαλὴμ, περὶ 
ο) / / 

τοῦ ζητήματος τούτου. ὃ οἱ μὲν 
5 / Ν -. οὖν προπεµφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκ- 

Ν 

κλησίας, διήρχοντο τὴν Φοινίκην 
΄ 

καὶ Σαμάρειαν», ἐκδιηγούμενοι τὴν 
Ν . 

ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν' καὶ ἐποί- 
Ν α 

ουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς 
3 κ / Δ 

ἀδελφοῖς. παραγενὀµενοι δέ 
4 5 Ν 3 / 

εἰς ᾿Περυσαλημ, ἀπεδέχθησαν 
ΔΝ - . 

ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀπο- 
’ - 

στόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, 
» / ιά ς Ν 2 / 

ἀνήγγειλάν τε ὖσα ὁ Θεὸς ἐποί- 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΡΕΗΡΒΘΙΟΝ. 

0ΟΠΑΡ. 

Ανηο οαγίαϊη «ροΐεοης {παῦ 1 
ο81ηθ ἄο υπ {οπή ο αᾶθα, ἑααρ]Ώι{ 

ἴπο Ῥτείηγθυ, σαύης; 0 π]θβ8 
}οι 819 οἰγοιπηοῖϊδεά αἴἴει {με 
ουδίοπη οἱ Μο868, 7ου σαπηού 
Ῥ6 βανοά. αι, ἐ]ετείοτε, 2 

Ῥαυ]. απᾶά Βαπτπαβρας Ἠαᾶ πο 
Π{]ο σάἱδεοπείοπ απᾶ ἀῑδοις- 
εἶοα ν Όλεπι, {Π6εΥ ἀείει- 
πιπθς ἐπαῦ Ῥααἱ. απά ῬΒαγπα- 
δαδ απᾶ οετίαϊπ οἴὔλποις οἱ 
ἴδια, ποι]ά ο πρ Ἰηῦο 16τι- 
εαἱθπι ο ἴμο ΑΡροβδίιθ απά 
οἰάεις αροιῦ 1πῖδ απθβίίοη. 
Απά Ῥείης Ὀτουρβῦ οι παν 8 
ἵναγ ὉΥ πο :οοπστεραί]οα,ἔπεγ 
Ραβεθά {τουσ Ρποπϊοῖα απᾶ 
Ῥαπιατία, ἀθοία ης {πο οοη- 
νευείοω οἱ ο επίΙΙες; απᾶ 
οααςεά σιοιῦ 107 {ο αἰΙ {ο 
Ὀταίπνοτ. 

Απά πετ ἴπαΥ ΥΥ6ΙΘ 60Ι1Θ 4 
Ίπίο «οταξδα]θη, «ΤΠΕΥ 1νεῖθ 
τουε]νεᾶ ὮΥ νο οοπρτεραἴίοἩ, 
απᾶ ΡΥ ἐλο Αροεί]εν απᾶ ε]ἀθτΒ, 
απᾶ {πεγ ἀεο]ατοά αἱ 0ήπρθ 
ὑλαξ οἆ Μαᾶ ἆοπο 97 ἰπεμι, 

ΧΥ. 

α Τις, αἰλφιές, τινες, οογ(ΔίΠ Ῥδτδοηθ. 6 πιαβοι]ίηο ροπάοτ 

8 πιοςῦ τγογ(ιγ Ίπ αἲ] ΕασἩ σ.565. Ἴψο βοπηοίίτηος εαὈθεπίο 

ΡαΊδΟἨδ. Ίϊνεε πατε]όοντες, Οθτίαϊπ Πποι σοπαίπρ ἄοππ, Ἰ)6β. ; 

6 6οπιθ 1ΥἩο σππηθ ἀοιτη,) Ἰγαἷκοίι; ' Παπά ποπο ἀονη,ὸ Ῥοπη. ; 

έσαπιο ουν) Μιατᾶ,, Τ]οπιρ.:  Οαπιο) Ώοᾶὰ. «πο τηε ζου- 

δαιας, {ἴοπι ο αάθα ({ο Απῤυσιμ απάειείοο), εδεδασκο» τους 

αδελφους---Ίεγοντες, α[ίο" εδεδασκο» ταμβῦ ο ραρβ]εᾶ, ἵπ {ιο 
βοη8θ, ἐπί ο (οἱ]ουίπς ὅτε πια τοᾶοιπᾶ, Ιζαἱηορ, Τῳ εὔει 

Μωῦσεως, ἵπ ἐἶθ πιαπποῦ λ{οεο5 ρτεβοσϊρεᾶ, ος) ρτοβοτίθεᾶ Ὁγ 

Μος6β. 

Περιτµηδητε ἵ Ῥτείοιτεά ὮΥ Τα, απᾶ ΤΙ. {ο περιτεµ»ησθε. 

πίοςδασίι τοσατᾶς ἵέ α5 δαΏροτίθᾶ Ὦγ ροοά απἰλομ (εδ. Τρ 

εύει, ποσοτάϊηρ, {ο {πο οὐδίοπι. Ῥαἱνο οἱ {θ ΠΠΠΠΠΟΥ. 

Σ Γενοµένης ουν στασεως---αντους---οοπἰγουεγεία εἰ ἀἱκριία- 

ἐίρπε αστῖ. Ίπ οἳ, 141: 4, πο Ηπά αν βο]ιίβπα Απποηρςδέ {πο οἱ σθῃΒ; 

απᾶ {π Λος 95 : 7, α εἰπιί]ας οπθ ὈθύποσπἨ πο ἙῬ]ατίξους απά {ο 

Βπάάἁοσθ. «ἆτασις οσοι Το {πιθ Ίπ {1ο Ῥουῖς ο Δοίς, 

απά οπ]γ ἔοιν ἴἶπωορ ἵπ ο] οἴμου ροτβίοπς οἱ {ο ΟἨτ]κίήαπ 

Βοηρέατθθ. 1Ώ 6οπη, ΥΟΓ, 19 ἶδ τερτεβοπ{θᾷ ὉΥ ὑπειγτεσίίοη, δὲ- 

ἀξέίου, ἀἰςσεπείοη, πρτοατ: Ἀπᾶ οποϱ ὉΥ δἰαπάίπρ. Ἠεπορ 15 

βροοϊαί τηθαπΊπρ, Ἱη αΏΣ ρἶτοπ ο85θ, ἀερεπᾶβ προπ 1956 οοη{οσῦ, 

Συζητησις οοοτΕ π]σρ Ίπ (ή οαρίασι απᾶ οπΙγ οποο Ῥθβίάθ 

Ίπ ο Ολα τί ήπρε, Αοΐς οἡ. 281 29: ἵπ ἐής Ίαεί ἵη- 

βίαποο {{ ἰ6 τορτοβεπίοά ὮΥ τεασοπίπρβ, ἃπᾶ 1η ἐμΐ5 ομαρίεν δγ 

ἀἰδριωαιἶοη, αιᾶ ἀἰδρωῖπρ. 

Πο γοιῦ συζητεω ἵ5 ἵπ {Ἀγου πλ 6ομπ Ματς, ουουσηῖηρ στα 

ἀπιθς ἵπ Ἠΐς ροβρα], απἀ οη]γ {οι Ὠπιος ἵπ 116) πηρα. 

Ίπ Ματὶς, οοτη. ναῦ., ἐξ 15 Ώνο πια τεργοδοπἰοᾶ ὮΥ φμεδίίον, 

απά οπςθ ὮΥ γοαδοπ. Ἠπί {ου συξητησεως, ἵπ Ἠλλς ρ]ασθ; απά ἵπ 

ν. Ἡ, Ίπ ΒΟΏΙΟ πιαπηβδοχἱρίθ, 19 16 ὄφτησεως, τν Ἀἱοἃ οσους ἀπ ἐΠί8 

6οης5ο, αἲ Ιθηςή εἰς ἶπιος {π 0ο ΟἨηθίατπ Βογἱρίασθς. 

5 Οἱ µεν ουν προπεµρΏεντερ ὑπο τηο εκκλησια. Βοπιο, ἄ8 

Ἠαπιπποπᾶ, οπ 1 Όο5. 16 : 11, ἱπίουρτοίῦ ἴμπαδο ποτά ές: «Εὲ 

ἐπί αὖ εεε]εδία Ἱιοποτίβος ἀεάιοαδ. Μοναβ απᾶ ἨθίηποἈδίαβ 

Βο ἠπίοιρνεῦ ἔηθπι, 1. 6. ἵ {νε τοετε δεπὲ αιυαγ τυδ]ν αἲξ πεσεδεατη 

Φγουϊδίοης [οτ ἐ]νε Ίουγηεφ.. ἨῬιῦ πο Ῥᾶββββθ οππ ο µζάσοεά 
Ώνοπι πΏΥ νέου οἱ γοβρθοϊαὈἰ{γ {ο δαβίαίΏ 5ΠοἩ απ Ιπίουρτο- 

(πίοῃ. «Προπεμπω, Ίπ 1ϊ8 οἱρ]ιό οἴμος οσουΓΓθηςΘΒ Ίπ Ν. Τ., {8 

τθργοδοπ{ος ὮΥ Ραηη, εοπά οί, οὗ ὑτίπρ Γογιυαγά, ἃ ΡοΓβΟἨ. 

οἩ 1οΙΊπογ, Χοη. ΟΥ 5.1. 4, 26 1 Ποπιοι”ς 0άγ8. 5. δΤ, 146, ατο 

αποίθά {ο βαβἑαίπ ἐἨίς ἱπίθερτοίαοα. Ῥαΐ ἐλεῖν ροδίτγ, οὗ 

ελλαίτ ρτοςο, {5 ααϊίο ουῦ οἱ ρίαοο ἵπ 11]ς0)8 Πουίσοη. 

α Απεδεχθησαν, 1ογ ποῖο Κπᾶ]ψ, ος Ῥοπίρπαπί]γ τοοθἰγεᾶ, 
Τη οἩ, 2: 41, απᾶ ἵπ οἳ, 21 1 17, πο Ππᾶ ασµενως Ὠθίοτθ εὔα- 
ἔαντο, Τ8ἴ]λου απεδεξαντο, Ἀοσοσ(]πρ {ο Ίωῃ., Τ{, 
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Να ΙΑΜΗΕΞ᾽ ΥΕΠΡΘΙΟΝ. 

6 Ῥιῦ {μαιο χο5θ 4 οδγζαϊη οἱ 
νο βοοῦ οἳ ἴ]ιο Ῥ]αιίδοςς, ΥΕ ]ο]ι 

Ῥε]ίονεά, βαγίηασ, Τ]αῦ 16 ννας 

πθθά({α] ο οἰτοσιποῖβο δια, απᾶ 

{ο οοπηπηαπᾶ {λοπ ἴο Ἱκθερ ἴλιο 
Ίανν οἱ Μοςος. 

6 Απά {πο αροβί]ος ππά ε]άσις 

68116 {οροί]οι {ον {ο οοππίᾷου 
οἳ {5 πια{{ου, 

7. Απά οι ἐθιο Ἰαᾶ Ώσσῃ 

1ηπΟΏ ἀἱδραίίηςσ, Ῥεΐίοι 1956 πρ 

απᾶ παὶᾷ απίο ἰπσια, λ[οη απάἆ 

Ὀτδίμτευ, γο ἼκπονΥ Ίου ἐμαΐ α 
δοοᾶ νμ]]ο ασο, ο πιαᾷθ οἱιοῖοθ 
8Ίποµᾳ 5, ὑμαῦ ἐμο ἀθπύί]ες, 0Υ 

ΠΙΥ ππου{Ἡ, θμου]ά σαν ἐνο ννονς 
οἳ {πο ποβρε], απά Ῥο]ίονο. 

σηπεκ τΕχτ. 
ες 5. ὃὅ 5 / 

ήσε μετ αὐτῶν. ὃ ἐξανέστησαν 
- Ν Αν ο / 

δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως 
. / ή 

τῶν «Φαρισαίων πεπιστευκότες, 
4 - / 

λέγοντες, Οτι δεῖ περιτέµνειν 

αὐτοὺς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν 
τὸν νόµον ωῦσέως. 

ς / 

6 Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστο- 

λοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ 
τοῦ λόγου τούτου. ἵ πολλῆς δὲ 

συζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς 
Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτοὺς Αν- 
δρες ἀδελφοὶ, ὑμεῖς ἐπίστασθε 
ή 3 ᾿ µ - 3 / ε Ν 

ὅτι ἀφ ἡμερῶν ἀρχαίων ὁ Θεὺς 
3 ε - ᾽ { Δ ν ή 
ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο διὰ τοῦ στὀ- 

/ - Ν 3”, 

µατόὀς µου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν 
λόγον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ πι- 

ΕΡΝΥΙΡΕΡ ΥΕΠΗΒΡΙΟΝ. 

Ῥταῦ 080116 ος ᾖμπο εεοῦ Οἱ ὅ 

ἴμο Ῥ]μαγίδοςς, ὦἩο Ῥο]ίενθᾶ, 

χο5ο αρ, δαγίης, ἐλαῦ ἵδ ναβ 

ἨθοθςδηΥ 6ο :οἱγουιησϊδο {Π6πη, 

Ώπά 6ο οοπηπ]απά έλεπι ζο Ἱκεερ 
ἴμο Ίανν οἱ Μομβ6ς. 

Απά πο Αροβί]θ απά 6 

ε]άθις οὔίπς ἑορείμαν ο οοη- 

εἰάει οἳ ία πιαὐίεν. Απά Τ 
νο. μθιθ Ἰαά Όθυι ΠπαοΩ 

ἀἰκοικείοι, «Ῥείθυ 1056 αρ 

απᾶ βαὶᾷ {ο ποια Ῥναμτθι, 

γοι Ίπον ἐλαῦ αἲ βιδῦ ἄοά 
πηνάθ οἰιοῖοθ «4ΠΊΟἩΡ τς, ]λδύ 
{πο επᾶ]6ς, ὮΥ πΙΥ που], 
δμου]ά Ίθαν ἴμο ποτά οἱ ἴῑα 

δ΄ Ἀξανεστησαν ὃὲ τινες των απο της αἴρεσεωςρ των» Φαρι- 

σαιων; Βυῦ ἴ]ποιο 4ΓΟΒΟ 5οπηο ΟΕ {ιο 5οοἳ ο[ ένο Ῥματίκ6ςδ; οὐ---- 

Ῥτέ οργίαίπ ΡεΒΟΠ6 οἱ {]ο-δοοῦ οἱ ένο Ῥματίδοςξ 1νηο Ὀο]ονσᾶ, 

8τοβο: ος, πι Πασ]οις, “ Ῥιῇ (Πετο πγοδθ 5οἱπο ο {ορδο {οπι 

119 5οοἳ οἱ ἐλλο Ῥμαιίεαοςς,Σ « Τποτοπροπ 6ος οἳ {μο εεοί οἱ 

έἐο Ἐ]ιατίθεςς τνμο Ὀο]ίογαά, τοξο πΡ, απᾶ εαἱά) Τποπιρ. “ Βαΐ 

Βοπιο οἱ {ῃθ βθοῦ οἳ {πο Ῥ]ατίερος {μαί Ῥε]ονεᾶ, τοδο πρ απά 

βηἱά Ὠοᾶά. « Απά πογ το]αίοά οι οσγίαΐπ Ῥο]ίογοις οἳ ἐμο 

βοοξ οΡ {ο Ῥμαιίβους Ἰπά τση πῬ; απά εαἰά) Ἰγαικείι “Ῥιέ 

{ποιθ 1959 πρ, βαἱά {16Υ, οογἰαῖπ οὗ ἴλλο ποοῦ ος εἶνο Ῥματίεοος 

πο Ὦε]οτοᾶ, ἸΓοβίοΥγ. “Απᾶ 8οπιο πν]ο {οι {Πε εοοῦ (ου 

ἀοοίν]πο) οἱ {ο ἘῬ]ατίδευς, Παᾶ Ῥειϊογεά, {956 αρ, απά βαίς, 

Ματᾶ, “Ῥυί εοπιο οἳ {ο βεού οἳ ἔλο Ῥματίεεςς νο Ἠαάἀ νο- 

Ἠοναᾶ, αἴοβο, δαγΊΠς/) Ῥομπ. “ Απά οί ατο5ο οογἰαῖπο οἳ 

το Ἱετοδίο οἳ {ιο Ῥπατίεοςς (μδῦ Ῥοἱίοτοά, αγ ης) Ἀλοίτης. 

ἁῬαό εαγοά {λογ, οογίαίπο οἱ {μο βθοίο οἱ ίμο Ῥ]ατίεορ τοξο 

πΡ, πηίοι ἆγά Ὀσίοιο, βαγΊπα ἄσοπενα. |! Τῃοπ τοξο πρ 
οδγίαγπο οἳ {πο Βθοίο οἱ {πο Ῥματίσος πυμὶοῖι ἀῑά Ὀο[οιιο, 5αΥ- 

1ηςῤ2 Οαππηςθς, « Έλοη 4χοςο {που ορ ορτίαγπο {ας Ίνοτο οἳ 

{19 βθοίθ οἱ ἴ]ε Ῥ]αγίδος απἀ ἀγά Ῥοΐογο 5αγίηρο” γπάα]ο, 

α Ῥιῇ Βπητης οἱ ἐπο οτορίο οἳ [μη]δῖορ {λαῦ Ὀἰοιάση, τίσοι τρ 
απά εοϊάσπ,” ὙΓΙοκ]Πο. ΑΒαοῖ 16 ἐπ 5οβ]ο-ἀθβοοπαΐπρ οἱ επίτ- 
τσοι Ἑηρ]]εὮ νοτβίοηΏΒ, α5 αιοῖοᾶ, προι οπο οἳ {16 πιοδί 

Ἰταηερητοπί γείβος 1π 1ο Ομ θήσπ Φοπἱρίατθςθ. Το οἵνπηρες 

1Π οτὔπορταρΏγ αἴθ πού τααοῖ ργθαίες {ματ {πο οπαπσος ἵπ {1ο 

Β6Π56, 5ο ἴχ ας ῬετβρίουίζΥ, Ριοοἱδίοη, απᾶ {01096 ἆἴθ οοπ- 

εἰάρτοᾶ. 

Άτο ἴποβθ ο) 5θοῦ Ε]ναῦ Ῥε[ευθᾶ, απ ἴἶιοβο /οην αν βθοῦ να! 
Ῥομογοά ορ αἱνα]εηέ, οἳ οχαοί]ψ οᾳιἱγα]οηέ, αἰ]κο ἀαβπίίο απᾶ 
Ῥογβρίοιοιβ 3 Α: “ Ῥε]ίογοτς οἱ {πο βοοξ οἱ {πο Ῥ]ιαγίκοςς,” παπά 

ββοτηο οἱ {νο Ῥ]μαχίσοςς ἐμαῦ Ὀε[ϊογοᾶ, ἐππίαπιοιηῦ απἁ ευ αλ]]σ 

ἀεβηίίο Ιπά]σαίίοπε οἳ Ροβ/]οπῇᾷ 8 οπτοπογ οοἶπ, οὐ 416 ο{- 

ΧΟΠΟΥ απᾶ οοἵπ οοπγοτήδ]ο ἔθιπιβ Τά{οταΙγ, ἴἶιο Ῥματίεθες 

Ενοιρ]νέ ἐἶναξ 18 τνας ποορβδαΓΥ {ο οοπηπησηά ἔπεπι {ο οἰτουπποίδθι 

απά {ο Ἱοερ ἴμο Ίαυγ οἱ 19868, 

πο Ῥ]ματίδοςς απἆ {1ο Οπάάασοες οοπβ{{ἑέθᾶ θαοἳ, 

πΏ Ίνεγοδή ΟΥ 4Ώ αξρεσιρ. σπορ, ἰΠ γ. ὄ, νο τοπά οἱ ὀθνίαϊῃ Ρεῖ- 

8οπ8 ο{ 6ο ᾖθγες] ΟΥ σεοί οἱ ἐλλο Ἐ]ατίκοςς. Οοπγεγίοᾶ Ῥλητ]- 

6665 οοηβεἰμα{οά 11ο Πγεδύ Ἰεγείίος ΟΥ Πογεδίατομε Ίπ {έο ΟΗτ]εί- 

ἴδπ ΟΠατοᾶς ου ὑγαπε]αίοά {γοπι ἴπο 6ΥΠΗΡΟΡΊΟ {ο {ιο οανοι 

Πιείγ τεβρθοίίνο ἐθοιίος. 1ο αἲἱ Ἡππαττοβ, ἴΏ α]] αρ68, {Πογ 

ποτο δεπεἸ(γο απά ἑοπασῖοας οί {ιοί ποβρεοῖνθ ροου]ατίᾖ6ς. 

Πεποο {]αίτ ἑοπαοίγ οἱ οογ(αίπ εθπΙδΏ {68 απά οδΥΘΠΙΟΠΙΟ8. 

ΤΠοΥ Ἰιαᾷ ἐἶιο ποπου οί οσσαεἰοπίπς ὅῑιο ἄνδί ΟἨτίείίαῃ ϱοηναπ- 

4ἱρεσης, 

ἄοη, ΤΗΟΥ πγοτο ῬαπούίΠοαβῖσ βοηβϊἑίνο οἱ {λα οἰπίπως οἱ ἠΜοςες, 
απᾶ Ες Ία1ν οὗ οεγεπιοπίθδ. ΤΗα5; ἵη Ἰεταδα]οπι, ἴἩεγ Ρ]ασοθά 

(λλρπιςο]γος Ὁπάος {ο βΏίο]ά οἳ Ί1οβος απά Αὐταβαπι, 

5 ἘΠοἱσ ορπίσαὶ ἄορωα ἶ5 ἵπ έλιο {ο]]ογήηρ ποτάΒ: ὅτι δεεπερι- 

τεµνειν αυτους, παραγγελλειν τε τῆρει» τον νοµιο» Ἰζωύσεωρ. Τὲ 

Ῥα[οονοᾶ {ἶοπι Ώηδὺ {ο Ὀ6 οἰγομπιοϊεεά, απᾶ {ποτ {ο Ἱκοορ 1ο 

Ίαπν οἱ Μοβοδ. ΈΠου πιαδί Ῥο ευβ]οσίοά {ο οἱγοαπιοίδίοι, απᾶ 

Κοερ {πο Ἰατ. πο Ἱναδ {πο Ίεβιο----αἰτοιπιοϊβῖοη απά ἴῑνο 11 

οἱ ο86Β. 
ἆ Ανασταρ Ίετρος. ΤΠ Ροββεβείοη οἳ ἐπο Ποσο, Ῥοΐογ 6Ρ6ΠΒ. 

Άνδρες αδελφοι. Μοτο Ἱπιρ]οπίοᾶ ἐπαπ Απγ οἴ]οτ τη ἵη ἐμαί 

αββοπηὈ]γ, Ἱατίηρ Ἱπαχπθυςθᾶ {ἐἶνο ἄοπίά]ες Ὁγ α δρεσῖα] οοπηηαπᾶ, 

π]έλοαέ απγ σοηίθτοπσθ, οῦ Αρτεεπιοπύ Ιλ αηγ οἶμες Αροβί1ο, 

Ἡοπσρ Ἠίς αΡοΙοβγ, ὁ Θεος εν ἡμιν εζελεξατο δια του στοµα- 

τος µιου ακουσαι τα εὔνη τον Άογον του ευαγγελιου, πα σει- 

στευσαιε. 

ο Ἡν ἡμιν, 8 Ῥοέου βαθἰπ]πθᾶ 1π ἐμίβ ρα5βαρο {Ἠπη εν ὅμιν, 

ρτε[οττοᾶ Ὦγ μπ,, Ἐξ, Ῥοΐθυ πιοᾶθεί]γ ππορ έο Ρίτα]. Τὲ 8, 

ἱπᾶσσᾶ, α. Ἠουταίαπι, (Ἠοῦτεοὶ οπίπῃ γοτρο πα οοπηἶίαπι α- 

ἆστο τοἶοιέ Ῥτερροβίμοποπι 3/1 ΝολοπιίαἩ 9: Τ, ΕΝΞ ΓΠΣ δα 

ουξ ρ]αομέ ργοδαίις | -Αὐτα]ναπιιο. λάά᾽ 1΄ Ολποπίοἷος 

28:14, 6. Τ1ο9 Μορπαρίπέ τοπάςις 16 ἴπαβ εξελεξατο εν εµου-- 
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ΚΙΝΑ ΣΑΜΗΞ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

8 Απᾶ οά, ουλ]ομ Ἰςπουοῦ]μ 

ἴμο Πεατίς, Όσιο Όποια ν{ξηοςς, 

βἰνίπς ἴποπι πο Ἠοίγ «ἀλοςί, 
ενοΠ αφ ᾖᾳ ἀἰά απῦο 116: 

9 Απά Ῥιῦ πο ἄῇεγεηορ Ῥο- 
ἴνίθεη 5 απᾶ παπι, Ῥυηψίηςρ 

ὑλπαῖν Ἠθατίς Ὦγ {α1ὔ]. 
10 Νου πεγείοιο ΥΝΗΥ ἱεπιρύ 

γο οά, {ο ριΐ α γοίκθ αροπ ἴθ 
Ὠθοις οϐ {ο ἀἱδξαρ]ες, π]οι 
Ὠσί{16Υ ουν {4ἱμθυς Που νο Ίνθυθ 
αΏ]θ {ο ρου τ 

11 Ῥιΐ πο ᾖῬε]ίσνο, ἐἶλαί 
{μχοιρΏ ο ριαοθ οἱ ὅ]θ Τιονά 
ὀᾗοδας Ο1]8ὲ, νο 5α]1. Όο ρανοᾶ, 
6ΥεΙ α5 1167. 

19 "ποπ αἲ] ο πηπ] μιάς 
Καρέ εἴἶεποςθ, απά ρανο αιάϊεηος 
{ο Βανπαβας απά Ῥαα1, ἀεο]αγίης 
λος τηῖγασ]ος απᾶ Ἱυοπάστς 4ο 
μας ντουσΏέ απποπς {πο ααοπίί]ες 
ΡΥ μεπι, 

18 Απᾶ αἴθει {Πεγ Ἰαᾶ Πε]ᾶ 
ἐπείχγρεαο8, {16 υπβγοιοᾖ, 547- 
1ης, δη απιά Ώνείμχοῦ, 1θ91Κ6Ἠ 
πη[ο 1η6. 

14 ΦΙπιθοπ Ὠαξι ἄασ]ατοά Που 
αοᾶ αἲ ἴ]ο Πναῦ οά νυν] {πο 

απΕΕΙς τΏσΤ. 
- 8 ο... ΄ 

στεῦσαι. " καὶ ὃ καρδιογνώστης 
Ν / 3 - Ν 

Θεὺς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς, δοὺς 
” -ν Ν - Ν ο, 

αὐτοῖς τὸ «ΙΠνεῦμα το «γιον, 
λ νε”. 9 ΔΝ 2. ἡ 

καθὼς καὶ ἡμῖν. " καὶ οὐδεν διέ- 
ΔΝ ο - 

κρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, 
-ι / Δ 

τῇ πίστει Καθαρίσας τὰς καρδίας 
. . οἱ / .. 

αὐτῶν. 19 νῦν οὖν τί πειράξετε 
Ν Χ 3 - Ν ΣΑ 

τὸν Θεὸν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ 
Ν ΄ α «. ἃ 

τὸν τράχηλον τῶν μαθητών, ὃν 
3/ τε ω) 3/ - 

οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς 
μ / ΄ 11 ΔΝ 
ἰσχυσαμεν βαστάσαι; αλλα 

Ν 3. / / ι΄ - 

διὰ τῆς χάριτος Κυρίου ᾿Ιησοῦ 
- / - 

«Χριστοῦ πιστεύοµεν σωθῆναι, 
9 ἃ / .. 195 , καθ ὃν τροπον κἀκεῖνοι. ''' «Ἔσί- 

Ν Α 9 . ς 
γησε δὲ πᾶν το πλῆθος, καὶ 

/ / 

ἤκουον «Ἠαρνάβα καὶ «Παύλου 
Β / ᾿ ν ε 
ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ 

ΔΝ .- / - 

Θεὺς σηµεία καὶ τέρατα ἐν τοῖς 
ἔθνεσι δι αὐτῶν. 1 Ηετὰ δὲ 

Ν ο Ν 

τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς, ἀπεκρίθη 
”γ/ / 
]άκωβος, λέγων, ᾿.4νδρες ἀδελ- 

νο ο / 14 ν 
φοὶ, ἀκούσατέ µου. Συμεὼν 
3 [ή Ν - « Ν 

ἐξηγήσατο, καθὼρ πρῶτον ὁ Θεὸς 

ΕΒΗΤΣΙΡΕὮ ΥΕΗΒΙΟΝ. 

6οερε1, απά Ῥοε]ῖονο. Απᾶιοᾶ, 8 

φιλο κποινς ὅμο Ἡδαγίς, Ῥους 

ει} Τ6ΒΗΙΠΠΟΝΥ, β]γίης ἔἶποπι 
ἴπο Ἠοιν Βρὶνζ, 6Υ6Π α5 ἰο 
455 απά Ῥιῦ πο ἀἴπεγοπσο 9 

ροῦννοεη 45 απᾶ {παπι, Παγίησ 
ρυπ]βοά {ποίν Παατίς ΡΥ {1ο 
{ία Νου, ἰμεγοίοίε, νι 

4ο γοαι Ὁγ ἄοά 57 ραἶπο 
ἃ γο]κθ προη {μθ πθοῖς οἱ ἰμο 
ἀἰδοίρ]6εβ, ν/Π]ο]ι ποϊζμαος ους 
{Α{ςυ5, Ώο) 6, Ὢθχο αὖ]ο {ο 

ρεανῖ Ῥυῦ, «μνουσῃ Όλο συᾶσε 
οἱ ἔ]ιο Τ,ουἆ ἆσβας, ὦς Ὀείίονο 

ἴπαῦ ννο αΏα]] ο φαναᾶ, 6ναῃ 

5 ύΠεγ. 
Τμεα αἱ] {πο πια] ζιᾶς 

ὦ6νθ βἴ]εηί, απά Πδυγά Βατηᾶ- 
Ρας οπᾷ Ῥαι] ἀεοίαγίης νγ]αῦ 
πρ]σης αηπᾷ Ἱνοπάεις ο Ἱιαᾷ 
νηουβ]ιό ΏΙΟΠΡ λε (επ/ή]ος 
ΡΥ "παπι, 

Απά αἴῖοι Τπεγ οιο ἰ- 
Ιομῦ, ἆαπος αάναδεοά ἐἶοπι, 
εαγίησ; 'Βτείμτεη, Ἰοα]κου 
ἴο Ἠ1θ. ΒΙΠΙΘΟΠ Ίαβ ἀσοίαι- 14 
εἆ Ἰον ἄοά Πε νὶβ]ιοά 

10 

μα 1 

ειναι βασιλεα. 

επι Όρονου. 

ἆἼξελεξατο εν Σολομων τῳ υἱῳ καθισαι (αυτον) 

γιᾷο Ψοτεῦις ἆο Ἡουταίεπι, Ν. Ἡ., Ῥ. 002. φορ 

δουετείρι, οἳ ομεείαὶ Ῥθίογα 15, Ῥοσπαεο αἲἱ σγασε {8 πουθββαἩ]γ 

εουετεῖαη, δρεσϊαἰ, απᾶ 66. 16 πιαγ, η ἀερτθοΒ, Ὦς ϱτθλέ, 

αἱδο Ιζαἴπορ] {π ]οσο, 

{ Και ὃ καρδιογνωστης Θεος-- δουθ αυτοις το Ίἴνευμα πο 

Ἅγιον. Οοπίεβεῖπς ἱπάρπιοπέ, Ώο Ρρἰοπάς Ηΐ5 Ιωςέῆοαιίοι ον 

έο Ῥαςίς οἱ α Ὀἰνίπο ὀγαοῖε, απᾶ οἳ α Ὦϊν]ηρ οἱ) {ο ελλο ἄθη- 

σα, ογεη 11ο το ΊΊνευμα το Ἅγιον, ἵπ Τὲ5 βτοπἰσςῦ, Ιαὐροδί απι- 

Ρἱϊἑαᾶο. ή Ἰ6 ποῦ οπἱγ πο Ἠοὶγ Βρὶοέ ἵπ αἲ 11ο αιηρΗ ιά 

οἳ Μίς ρυἍσο, Ὁπῦ α8 πποτο ἀεβη]ίο αππᾶ οχορθίἶσα] πο αάάβ, καθως 

και ἡμιν, 9ΥΟπ 88 {0 118, ζ6ν5; απᾶ 6Η πιοτο ρ]εοπαδίίοπ]1γ, Ίο 

πᾶ6ς, τῇ πιστει καθαρισας ταβ καρδια αυτων, Ἱιαυΐπα ρωτίεώ 

(παίγ Ίνεατίς Ὁ ἴ]ιο }αἰΠν. 

6 Χριστου 18 Ἀενο οπλίρέθᾷ Ὦγ Ρ., Βομ. απ Τ{. Τογά 1 οους 
18 αἲὶ ειβἸοίοΏί. «ια τηε χαφιτοες, ἴ]ο οἱαγτίή. Τί ἹΥοτά Ἠας 

οὑ(αἰπθᾶ α τοτΥ Ιω αάἰπασίαπ οαὔτοπογ ἵπ ο Ν. Τ., 60Π1, Του. ; 
Ῥεΐηρ τοριοβοπέοὰ Ὁγ {εν ποιά: /ανοτ, ᾳΤασε, ιαπ], ρἰσαφυτε, 

[ἐδοτα[, ὑεπεβί, 1οἡ, ναπλυοτί]η, ϱὐ αεεερἑαδίε; ο 

ἔνοπι {ιο 5ατηθ τοοῦ, χαρεσμα, οοομτΊπῃ βογοπίθοπ {6πιθς, ἶ5 υπί- 

{ουποῖγ τερτοδοπίοά Ὁγ οἱ; απᾶ Χαριδομαι ΒΥ ρἴνε, απ] 

υταῖνε, αταπέ, ἀείένεγ. ους πο πὺ Πδετίγ ἴο κε]οοῦ απΥ οπο 

ἵοπη, ἔο {1ο οκο]αθίοη οὗ ουοιΥ οἴμαετ, Ἡ6 βοι]ά βίνο ους 

βιήπαρο {ου /ανο. Ἰπ ους Ρτοδοπύ οΠΤΤΟΠΟΥ, 16 Ὑγου]ά Το 

πάθαμίο {ο ἴἶο βοορο οἱ {ιο οπἱρίπα], Ίο βἰλου]ά ποὺ ρ]πος 

βτοσίου, απ ᾳτοαἰοδέ; Ὀι{, απί(ογπι]γ, Τέ 19 /γεε απιᾶ οουετείρη. 

ν΄ δηµεεια και τερατα. Κο οοπγοτΡ]ο {θιπις; αἲὶ εἶρπδ αΓο 

πού τὐοπάςσ18, ποῦ αἲο αἲὶ τοπ εγο, δἶρπὸ ; ηο]ίηος 4ο ϱ1] πηῖση- 

οἱσ8, βἱβὴς, ποῦ ο] αἶρης, τηἰταοἱοΒ. ἆἼμειον, 1 6ΟΊΩΟ οἱρ]ιίγ οὐ- 

οπὔγοπο0ςς 1π Ν. Ἐ., 18 8οπι [Γή πιο τοριοδοηἰοᾷ ὉΥ σἰρπ; ὮΥ 

πιῖγασ]ο πιογο {μαι (πνοηῦγ πιο, απά οοσαβίοπαΙΙγ Ὦγ (οτε; 

ἑαπίθιουπό {ο εἶστι απᾶ δοιπο(ἴπιος ὮγΥ τυοπᾶςγ. 

! Ανδρες αδεφοι. «4δελφσι, ἵπ 8οτιο ἔπτοο Ἠαπάνεᾶ απᾶ Β44. 
ο6ὐσυΙήοποςς {π Ν. Τ. ἵ9 τερτοεοπίοᾶ ὮΥ ὁγοί]μετ, οἳ Ὀτγείλτε, 
Ανηρ ἵδι 6οπ1ο ὠνο Πιπάτγοᾶ απᾶ νναηίγ ππος, τοργοδεπίοά Ὁγ 

Ίιαν; απᾶ, ἵπ τοίσγθησοθ {ο ππαγγὶοα Ίπε, Ὁγ ἠπισὐαπώ, βοπιθ 

ΠΠ ἄπτπος, 

Ἠηοη ανδρες αδελφοι ο0ΟΠ1, 38 11οΥ ἆο οπἰγ ἵπ 0148 Ῥου]ς ος 
Αοἰθ, απά Ίπ 16 8οπιο ἠυείυο ἀπιδς, πνο τοργοδοηῦ λλοπι {ορρίμον 

ὮΥ πο γγοτά ῥτοίᾖτοη. Ῥοαίοι ἱπίτοᾶιοσα ἐΗἱ5 {οτπιαία, απᾶ οἨ 

Ῥοπίοσοεί ἔ]ιο σοιινονἰέ5 οπαρμὲ 18 απᾶ δοά 1έ, βίορβοπ αδοᾶ 

16, Ῥυἳ γἩ ἐο πάάϊῆοπ οἱ ἴἶνο Ἱνονά Γαἴλογς---' Βγει]νγεν παπά 

1αΠιεγδ». Ῥθοπμβθ ανδρες οϱια]]γ αρρ]ίος {ο Ὀοὐ], απᾶ ἶ5 αἳ-- 

βοιρας α]ίκο ἵπ Ῥοία, Ίνα Ῥτοίου, ' Εγεί]γενι απἆ ἔπαίλεγο. ο 

Ῥααἱ αθος έ]οπι Λος 181155 24:21:18:26,898: 9811, 6/ 

28: 17. 
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ΚΙΝαά ΖΑΜΕΡ) ΥΒΠΗΡΙΟΝ. 

(πεπί]]ο8, {ο ἴαχκο ουῦ οἱ {παπι 
Ῥεορ]ο {οΕ Πῇβ παπηο, 

16 Απά {ο {Ππίς ασιοο νο 
γηοιᾶς οἳ {π6 ρτορ]εῖς; ας 16 ἵ5 

ὑυρίος, 

16 Δίου ες Τ υν]] τοίπτη, 

οπά υ] Ῥαϊ]ά ασαῖπ ἴμο ἰπροι- 
ηασ]ο οἱ Ὀανιά υ]ήσ 1 {ω]]θι 

ἄονα; οπά Τ ΨψΙΙ δα]ά ασαϊη 
ο γαῖΠς νποιθοί, αμᾶ 1 νυν] εοῦ 
16 πρ: 

1 Ἐπαῦ ἴμο χοβίᾷὰς οἱ 1ηθή 

πηϊσιῦ εοεῖς α[ίαι {ο Τιογᾶ, απἆ 
811 ἔπο 6οπβ]ος, αροπ νΊνουι αγ 
Ἠ8ΠΊΘ 18 οα]]αᾶ, δα] ἐλο Τιοτὰ, 
ΝΥΗΟ ἀοεί]ι α]] ἐ]θρε ἐπίπας. 

15 Ίέποινα απίο ἄοᾶά ἆ1ο αἱ] 

ΔΝ ” 

λαον ἐπὶ τῷ 
16 

γραπται, 

11 ο 

/ 

ριον, καὶ πάντα 
Β ιό Ν 
ἐπικέκληται το 

5 / / 
αυτους. λέγει 

- / 

ταῦτα παντα. 

σποςΙς ΤΕΧΤ. 

ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν 

στρεψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν 
σκηνὴν «4αβὶδ τὴν πεπτωκυῖαν' 
καὶ τὰ κατεσκαμµένα αὐτῆς ἀἄνοι- 
κοδοµήσω, καὶ ἀνορθώσω αὐτήν" 

ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατά- 
λοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν «Κύ- 

ἨἘΕΝΙΞΕὉ ΥΠΕΕΡΙΟΝ. 

ἐπο 6 οπίϊ]ος, /ἱο ἴσἷκο ομῦ ος 
» / « - . 
ὀνόµατι αυτοῦ. |0πθιη, α. ρεορίθ {ου Πΐ8 παΠηθ. 

καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ | Απᾶ πνϊ ἐίς ιο Υνονᾶς οἱ 16 

λόγοι τῶν προφητών, καθὼς γέ-| νο Ῥιορ]οῦς 4βγθο; αν {6 18 
16 ἡΓετὰ ταῦτα ἀνα- υἑίθα, Αῑου εἰ 1 υπ] 1ο- 16 

ἐανη, απά ον] τορυ]]ἆ ἐμλο νία- 

Ῥογηασ]αο οὗ Ὀανιά αννβ]σ]ι 18 

{μοι ἄοσπ, απά 1 ντ] το- 

ραά τς ταῖπβ, απά Γ νυ]] 

εεὐ 1 προ ἴπαῦ ο τορῦ ΙΤ 

ος -Ίπςπ πια 8θ6]ς αἱἴοι πο 

Τιογᾶ, οἵθυη αἲ] ἴπο παδοἩς, 

αροηΏ ΥΙΟΙ ΠΩΥ Ἠπδπ]θ ἶ8 οα]]- 
ε, 84Υ8 ο Τιοιᾶ, νο ἆοθΒ 

81] ἐεςο {μίησς, "Ίζπονη ἴο 18 

τὰ ἔθνη, ἐφ᾽ οὓς 
ὄνομά µου ἐπ' 

κύριος ὁ ποιῶν 
18 }Γνωστὰ ἀπὶ 

Το {α[κο 

επε ἶδ τοαπάαηῦ, 

} 4αβειν εξ εὔνων λαον επι τῳ ονοµατι αὗτου. 

οαξ οἱ λα πα{ίοπ5 α ροορίο /οΥ Πΐ8 παιῃθ. 

Ἐε]οσίεά Ὦνγ Τω., Τε, σὺ. 

Ὄρου Πἱ6 παπῃς, ἶ5 α Ηέοτα] γουβίοη οῇ επι τῷ ονοµατι αὖ- 

του---« Ὅο ἴα]κο {οπι αΠΙΟΠς {λοιῃ α Ῥοορίο {ον Πΐδ παπιο) 

ορ, ὁ Το ὑαίο ουῦ ο[ χοπ α Ροορίο {ου 146 πατηο Ἰγακοί, 

«ο οἷεοί ἆ Ῥθορίο {ο; 6 πάϊπο οιιῦ οἱ {ο (επιΙ]ος Ματᾶ. 

«Το (π]κο ους {οπι ἐἶνοπι α Ῥοορίο {ος Ἠϊς παπηθ)) Ῥουπ, “Το 

ἐα]κο οιαΐ ο{ έἶλοπη η ροορίο {οΥ Ἠΐ6 παπιο,”) Ίο5., Ἡοού]ι, ὁ Το ἐπ]κο 

{γοπι 4ΠΙΟΠΡ ἴἨοπῃ 4 Ῥθορίο /οτ {6 Ίοπου οἱ Εἱ5 παπις,” Ώοάά, Θο, 

εαρείαπία]]γ, α16 αἲ] ἐπο γογδίοῦς ἐ]αί νο Ἠαγθ 56οη. Τογ {]ιο 

8ου οἱ ΐ6 πάπια, Ὀοίηρ {πο ἀοἆ οἱ {11ο (οπί]ος 45 Ἱο]] 45 οἱ 

11ο ᾖοπβ, ο οοπιπηαπάσά 15 ἄοβροὶ {ο Ὦο απποιπορᾶ {ο αἲὶ 

Ὠβ{Ίοης, Ἰπίοπ(1πρ 0ΠοΡΟΡΥ, 45 α πηοπης {ο απ οπς, ἐο σο]]οοῦ ου 

οἳ αἲὶ {ιο {0ἱδος παπά παξἰοπα]ίος οἳ οὐ] 0Π6 ἨθΙΥ ο0πι- 

πομηἰϐγ. 

ΤΗ απιουπ{ς {0 πο ΠΟΙΟ {απ Βϊ8 οοπιπηϊδεῖοπ {ο {1ο Αροξ- 

τλος ἰπάϊοφίο8  Ῥσοαο] {1ο ποβρε] {ο οσοῦγ ογδαίασθ, {πο γΥλο]θ 

ἨάΠΙδΏ 1ασο, Πο αποβίίοη Ἠαιο 16 προ επι, πλ]ου 6 τερι- 

ἀῑπίεά ὃν ΤΠ. δι} αιά 16 Ὁγ 5. τορατᾶσᾶ α8 3 Ῥτοῦαῦ]θ 

οπιὶςείοη, ΙΥΜίσΒ, Ιπᾶεσᾶ, ΥουΥ Πθί]ο αΏσοίς {ιο 5επδο---Α ροορίθ 

{ου Πἱ5 πα1πθ 15, υπ ιουί επι, {αἱ9]γ Ιπᾶἱσπ{οᾷ. 

δε, ων Ειε ἀαίΐνς, 18, ἵ 1λνο οοπη. Υου., ἱταηδ]ηίσά δή, αἱ, 
τπίο, ἐπ, ο. 1 18 ππονο ἴμαπ οπο ἐμοιδαπᾶ ἔπο Ἡαπάνθά ο6- 
οαγίοποθς {η ἐς Ν. Έ. 1έ ἳ5 {ποπποπ{]γ, ων ἴ]ια ἀαΐΐυα, τορτο- 

Εοπἰοᾶ Ὦγ ἐπ, 1π 6ο δἰηρ]ο Όοοῖς ο {116 Λος, {η ον παπάχοᾶ απᾶ 

βογεπίγ Άνο οσσυγήσποςς, 16 {5 {ζοαπά ἵω οοπβίγαοἑίοα πν {μα 

ραπ το, αοουαρα/ἶτο, απά ἀφίήνο, απᾶ 5 (ση ποπ{1γ τοργοδεη{οά, 

σοτη. Τοῦ, ὮΥ ὅπ, οἩ, ΟΥ οι. «εις ἴπίεν 6 επέέζες οἰδὲ εοἰίασίὲ 

οί, φιῖ δεί Ῥοριίι «εί φεσιζατί οἶσμέ οἶὗπι «Πιώκί 

Καΐα, ἴπ ἰΠίδ νίου τνο Γα]1γ οοποῦ., Ὑίρεγαις οπ ἀΥοοῖπη 

Ιάἱοτας; Ὦο Ῥγεροβίἑἶοπο, επι, Ρ. 019, ],οπᾶοπ οἵ, 1824. 

κ Την σκηνην «αβιδ. κηνη ππβγγους {ο Ἠ ο τονν 790 ἱπαίσαί- 

Ίηρ α ἰεπέ νΙΟΥΕΠ Οἱ 168105 ΟΥ 1θ(18, 1η 1166 ποπς εορῆεγας, Έο- 

βοηπηἡ][ογ, Απιος 11:12, Εαὸ σκηνη ἵδ ρυῦ {ου αΠγ βου{ οἱ Ποἳ56. 

Ἠοτο {ὲ ἶς απ Ίπιασο οἱ ἐ1ο ἱάπσάοια οἱ Ῥανία, 45 ἵπ οὔμου Ῥ]πσςβ 

Άη Ίπημρο οἱ πιουπῇ Φου, οἨ Ἠ]οῖι Ὀαγ]ά)ς Ῥαΐπσοο δἱοοᾶ, πτίι- 

α11γ, 16 τορτοβοπ!ς ἐ]λο οηἱρίπα] ῃο]δίσα] δύπίο οἱ {]ιθ πα[ῖοη. Φ6θ 

Ιζαΐπορ] οἱ ἐῑής Ῥαδξασο. 

1. Κατεσκαμµενα--κατασκαπτω, {ομπᾶ Ἡογθ, απἆ ἵπ Ποτη. 

11: ὃ, Ρον, Ῥαγί. Ρᾶδ. 5 Της. Τί8 τουῦ 15 σκαπτω, ἀἴγιοι 

/οάϊο, ὑλιαῦ τνΏἰοἃ Ίας {α]]οὮ {ο πο ρτουᾶ απά τυβίοα 18 ἄπρ 

πρ. Τα κατεσκαµµενα, αἁἱγιία, ἵ {ουπά ἵη πο Αἰοκαπάτίαα 
νου, Απιος 1, 19. ὅ Τ ΙΙ τοξίοτο τς ταης) Ἰμαίκοί, Βοιιο 

τοσοβηϊκο σγο, {Ώο Πουγαίσπα σΥλ]οὶ σοπγετίς ο Πγαῦ οἳ ύπνο 

γενῦςῬ Ιπίο απ αγοιὸ, ᾳσαΗ(γίῃς ἐς 5οοοπᾶ, “1 υἩΙ αραῖη 16” 

Ῥι]ᾳ 2 Μογον. Ὠο Ἠγοίίο απᾶ που τε]θοῦ (παπί οχρ]απαίίοῃ. 

Ἡποκοίέ αἶδο; απᾶ 5ο ἆο σα, “Τ ν] Ῥιη]ά αραίτ 15 γαήπς,ὸ 

Ῥομπ. ϐ Ἐσβίοτο 165 της Ἰγαικο Ἴοο απιρίραους, ος 

ολ ρίίοαΙ. “1 π] Ῥαᾶ αρα {πο γαΐπς {ποιοοί,» ὙΠοβ]ογ. 

ϱ "μας σο]ήο] τνας {π τιίπς ἵπ 193 Μιατά, 

π Οἱ καταλοιποι των ανθρωπων τον ἆνριον, καὶ σαντα τα 

εθνη, εφ᾽ οὓς επικεκληταιτο ονομα µου επ αυτουε-----' Τ]1ο τεβθίάτιθ 

οὔπιοπ.}. Καταλοιποι ἵ6 ζουπά οπ]γ {π θῑή5 Ρίασο ἴπ πο 1. Τ., 
γορτοβοπίίης αἲἰ ο πνοτ]ᾶ Ῥεγοπά {1ο ᾖοι. ΤΠϊβ Ῥαξεηρο 

γορΓοβοΏ{5 ἔ]ιο γν]ο]ο οπ/ῖ]ο ινογ]ᾷ, απά Ἱππιπίος ἐλοῖν ρατίῖ- 

οἱραίίοι {πω {ή βα]ταδίοα {π οοπιπιοΏ ΕΕ] {1ο ους. “' ἄοά 18 

παπα δ]ο, απά Ἱαζ] ἆοογεαά απ᾿ αιώνος, οἶδ, απἐφιιδδυπῖς 

ἐἑσπιροτίδας, τοβαπα οοπάστο, {π αποά που ἐβπίσοι ζαάπ σεά 

οίαπι ᾱσπί]ος, βἶπο Ἱορίς τῖια]ς οὐδοτγαίίοπο τοοϊροτοπίας. 

Τη οἴλου πνοτάΒ, Ἡο π]]]θά {ἶιαῦ ποῦ οπΙγ {ο ᾖοππβ, Όαΐῦ αἶδο ππ- 

οἰτοιπιοϊθοᾶ (σπίί]ο5, βλου]ά Ῥθ]οπς {ο Ἠἱ5 Ῥθου]ίας Ῥεορίοι 

ΠΚαἱπορ], {η ἶοσο. 

” Γνωστα απ᾿ αιώνος, ἑοχίας τθοθρί18, (εστι τῳ Θεῳ παντα 

τα εργα αὗτου)---Ετίοευαοι)ς τοπᾶίπρ, Καΐπ. ἡ Το ἄοᾶ απο 
ΚΠΟΠΤΏ αἩ] Ἠΐα πνοχῖς ἴοπι οἴογηίογ,) Τλοπιρ. ΄«Ιόποπη απίο 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΞΦ ΥΕΕΘΙΟΝ. 

π48 γγοι]κα {οπι ἴλο Ὀερ]ππίης ος 
{9 υγοτ]ᾶ. 

19 ὙΤμαιθίογθ πΙΥ 5οηίθποθ 8, 
ἔλαῦ νο ὑγοαδ]ο πού έλλθπῃ, Ισ 

{ποπ 8ΠΠΟΠς {ιο (οπῄ]ος αἴθ 
ζαγποᾶ {ο 6ο: 

90 Ῥαΐ [λαοί νγο ννήζθ πηῖο 
ἔλοπι ἴΠαῦ ἴπογ αὐδίαίη {οπι 
Ρο]]αὔίοπς οἱ 14018, οπά /οηι {ο- 
η]οᾶ{Ίοῦ, απά οι ἐπίπσα Εἰτα- 

αἱεᾶ, απά /οπι Ῥ]οοά. 
οἹ ἘΈοι ἸΜοεες οἱ οἷά {Απιε 

Παζ ἵπ 6Υ6ΙΥ οἵιγ ἔλειι ιαῦ 
Ρριθβοῖὰ Ἠΐπι, Ῥεΐηρ γεπᾶᾷ Ίπ ἴιο 
ΒΨΠΑΦΟΡΙΘΒ 6Υ6ΥΥ εαὐροῦ]-άσγ. 

22 πο ρ]θυςθά 16 ὕμο αροδ- 
τος απά οἰάσις, η {ιο πὝηο]ο 

ομαχ οί, {ο δοπά οἴἸιοξθη ΊἹπςΠ οἱ 

Ὠπαίν ΟΙΥΏ οΟΙΠΡΑΠΥ {ο Απῑοσι, 
ση Ῥαα] απᾶ Βατπαβαβ; Πἱο- 

η, Φἀᾶα8 βαγηθηηεά Βαχεηῤας, 

πηᾷ Θΐ]88, ο]ήθί Ίηθη ἄπιοηοσ {ο 
Ῥτείίτατ : 

28 Απά {Παγ νυτοίθ ᾖείει Ὦγ 
Ίδια α{νογ {μΦ Ίππθπποςς Τ]η9 

8ροβί]68, απά οἰάεις, απά Ὀτοί]- 

1θΏ, σεπᾶ µβτθθύης ταπίο ἴ]α 
Ῥγοίπνεα νπῖο ἆγθ ο ἐμο ,θη- 

απξΕκς τΕΧΤ. 
3 / 3 ” - ΄ Ν 

αἰῶνὸος ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τα 
/ ο Ν λ 

ἔργα αὑτοῦ. διὸ ἐγὼ κρίνω 
Ν : Α ο) 8 ο 

µη παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν 
. ν 

ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν 
/ ϱ 5» 5 - . - 

Θεὸν' "' ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς 
-. / Δ . 

τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἆλισγη- 
4 ο / - 

µάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορ- 
/ » - -- 

νείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἴ- 
-” Ν - 

µατος. 3 ἸΙωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν 
ΔΝ { Ν / 

ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσ- 
5 - 

σοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συνα- 
ο Δ - ΄ 

γωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἆνα- 
/ 

γινωσκόµενος. 
/ ο] / 

3} Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις 
- / Ν τά 

καὶ τοῖς πρεσβυτέροι σὺν ὅλῃ 
-ν 3 / 3 / 9) 

τή ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄν- 
ὃρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰ ᾿Αν- 
τιόχειαν σὺν τῷ ἀΠαύλφ καὶ 

Ἀαρνάβα, ᾿Τούδαν τὸν ἐπικαλού- 
µενον .«Βαρσαβᾶ», καὶ Σίλα», ἄν- 

/ - 

ὃρας ἡγουμένους ἐν τοῖν ἀἆδελ- 
’ ΔΝ Ν 

φοῖς, 35 γράψαντεο διὰ χειρὸς 
5 αν / ς 3 ΄ Ν 

αὐτῶν τάδε, Οἱ ἀποστολοι καὶ 
ε , 9 ς 5 9 

οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἀδελφοὶ, 
- ΔΝ Ν { 

τοῖ, κατὰ τὴν ᾿.Αντιόχειαν καὶ 

ΠΕΥΙΡΕΏὉ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

ἀοά Έοπι ενοι]ακίίπσ 41ο αἱ 
8. νοκ. «Ἰλμενοίοτο ΠΙΥ 19 
ἀαάρπιεηπ ο ἵδ, ποῦ Το {γουν]θ 
ἴοβο Υπο Ώοιι ἄπ]οησ Ίῃο 
σεπβ]αος ύπγη {ο σοάς αἱ ἐο 

υγὶίθ {ο λθπι, ἴ]ιαῦ ἴπεγ αὐ- 
εἰαΐα ἴγοπι Ῥο]]αζίοις ο {μα 
Ἰ4οἱςδ, απά »{οιπΙοβίΊοῃ, απᾶ 

Όήησς αἰγαηρ]σά, απά Ὀ]οοά, 
Έου, «οι αποϊοπῦ ὀἴπισα, Μο- 

869 Ἠὰβ, ἵπ 6ΥΘΙΥΥ οἱϐγ, {1οβο 
Φο Ῥτθασοι Ἠΐπι, Ὀοῖης τουά 
ἵω ἴπο αγηασοσι68 6ΥΘΥΥ 500 
Ραΐῃ, 

Τιου 16 Ῥ]εαςεά ἴῑο ΑΡος- 
ἔϊθς απ {ια εἰάσνς, ννΙζ] ἴλπε 

Ὢμο]ο οοπασγεσαδίοῦ, {ο βοπά 
ΣΟἨΏΟΦ6Ν. ἨΙθῦ, 1οπι ἄΠΙΟΠΡ 
ἐθιηδοἱνας, {ο ΑπίΙοοἩ, σπα 

Ῥααἱ. απά Ῥατηαβοβ τ---Σαάπβ, 

ευτηδιηθᾶ Ώδιδαβρας, απἆ Φια8, 

Ἰεαάίης ΠΙ6Π 4ΙΛΟΗΡ {ἔο Ργοίῇι- 
γη. Απά Όπογ Ιτοῖ ῬΥ 
ἔπεπι μθβθ ωορᾶςι----ΤἩο Δροβ- 
168, απἀά εἰάστβ, ππά «υτοῦ]- 

1εη, στοεῖηρ---Το ἴμο Ὀνεί]ι- 
του οἳ {πο επί]ον ἵπ Αη- 

ο 2 

..λ «ο 

οᾶ ατο αἲὶ Ἠΐ6 νου] {ποπ οἑογηϊέγ͵ Ύγ6Ἓ. 
Τηθβο {Πίπρα ΚπονἩ {Γοπη ἐῑνο Ὀορϊπηϊπα,) Ῥοππ, 

{ποιη οἱ οἷἆ Άτο {πο πνοσῖ(6 οἱ ἄοα,. Ματᾶ, 
ἔμο Ὀερ]ηπίης οἱ ἐπο τνον]ά,’ Ἠγαἰκος, «Τζποπη, οίο,, ἴτοιι ἔλο 

ΕὙΤπο τηαᾶο 

6 Ιζπονπ 

6 Ἱζέποννη---ἴνοια 

Αποτος Π{ουαίατο. 

Ῥτείαίίου, Ῥαέ ἵπ 185 {α]]. απιρη(αάο, οὐ ποποτίο αοοθρία{ίοα {π 

4 Μοβοβ---μα8 ἐμθπι ἐΠαέ (κηρυσσοντας αντον---) ΔΤο ΡΤΚε]ν- 
{πρ Ἠ]πι, ποῦ διδασκοντας---ἰθαοΏίηρ Ἠΐπα, Τη Υγογάδ 4ο ΏΟΥΟΣ 

Ῥερϊππίηρ οἳ ἐἶιο γγοτ]ά/) Ώοᾶᾶ. στι τῳ Θεῳ παντα τα εργα 

αὗτου, οπαϊεοὰ Ὦγ Ν,, απά Το πιο, οἱ ἀοιρίζαὶ αὐἰλοσ1(γ, 

Τί 18 α έγαο ολοῖο, Ὀμέ Ἠετο αππθοθἙδατγ. 

ϱ «ιο εγω κρινω. “ἩΠοτείοτο 1 Ιπάροι) ας. ϱ ΤΠοτοίοτο 

1 64Υ {ο γοι,” Νας, «ΜΥ ορἰηίοα {6/3 Ἰγαίκα, « ΜΥ Ἱαᾶρ- 
πηρπύ 16) Ῥθηῦ». 1 π4ρο,ὸ Ηποῖς, ! Ἡμογο[ονο) 1 18 παν Ἰπᾶρ- 

πιεπί) Έποππρ.  ἨΓμογο[ογθ πι ἠαάρπιοπε ἵ9, Ὠοςἆ, 

5 Ἰἴορνεια, [ογπίοαίίοπ. Ὑατίοις βαΏααίορ {ου ἐ]ίς ννονᾶ 

Ἠατο Ῥουα ΡΓοροβαᾶ. Ὠθο Καϊπωι, Μ. Τ Εμίν οχρ]αίης 

Επ] οἳ νἰοβτης οβετεά ΡΥ Ῥγοβέπίέορ οιξ οϐ ἐῑιοίχ ολη ζ[α]οιις 

Ηῖτε (Ώαυί. 25 : 18) πΠίομ, Ἡδ ΡΑΥΕ, ΤΩΒΙΚΘΡ 3 ὈθαΗ{ΗΙ β6Π50, 

Ἠοίπείας, αἲ Ίαχρο, ν]πά]σπίος 1Πἱ6 ἱπίατρτεία[ίοπ, απά νους 

Ένα ΔἰΠαπαβίά6 11668 πορνεια ΤΟ πεορνικη ὤνσια, Ῥοὰᾶνίᾶρο, 
απο] ρἶγοι βοππθ εἰχ οοἵαππης οἱ ἀἱββογίαβίοπβ οἩ {1ο πο- 

οδρία[ίοπα οἵ ἐΠίβ πποτᾶ, Ὀαο]οᾷ Ὦγ επιῖηοπὲ ΠΠΧΩΘΕ, ΤΙ 

Ἐοβοππιδ]]ογ, Μοτίβ, απά ολοι ἀῑκηριὶε]θά παπθΒ, Ίγ6 ο0η- 

ουσ, ἐμαΐ {Πίβ ποτά {8 ποῖ {ο ο {ἔπ]κοα Π απ Ρεϊαίο Ιπίοι- 

εοπ[ουπάθἀ, που βαοβ{ἑαίέοᾷ ές οπο {ος έλα οέλος, ἵπ {πο Ομτίεί- 

ἴαη Μοπρίατοβ. Ῥγεαολίπρ απᾶ ἐεαολίηρ Ολτὶςὺ ατο ας ἀῑδίίποῦ 

α6 πιαζμίπρ οὗ ραἰπὶπρ ἀδοίρ]ος 19 ᾖοπι (ἑαελῖηρ λοπι. Το 

Φτεασ]νετα πνου]ς απᾶ ἴἶλο {εασ]ιεο οτῖς απο [Γουποπί]γ οοπίτβ- 

ἀῑδεπριε]ιθά {π 01ο Αροβίο]ο οιτνοποΥγ. Τη {16 οαξ5ο οἱ ἐ116 

ΒΥΠαΡοΡΙο6 Ίῃ ορροςίθίοη {ο ᾖοβιβ, 61ι6Υ Ρεοσἱαίπιοά έῑο ἀῑνίπο 

πιὶθείοη οξ Ί{ο86Β, απιά οἰαίτηοᾶ απλοί} {ος Μίπα αραϊπδὺ πο 
οἸαίπης οἳ ζεβι {1ο Μάζητοπο, Ἠοιορ πο ατο {πίουπιθά ἐλαί 
ϱ ᾷα11γ ἵπ. Όιο {οπρ]ο, αμμᾶ {οπι Ἰουςο {ο Ἠομδο, ἴπογ οοαβεά 

ποῦ {ο ἐεαε]ι απᾶ {ο ῥγεασῖν ἆ68α5, νο Ομ18ὲ, διδάσκοντες καὲ 

εναγγελιζοµενοι ζήσουν το» Ἀρεστον. 

5 λλεξαμµενουε Ῥ4Β8ΟΒ Ιπίο ἔἶιο ποοαβα{νο, Ὀσσβιδθ {μο οὗ- 

1θοῦ ο{ {πο ρογθυπίπρ νουῦ; αποστολοις 5ο1νο8, αὖ ἴ]ιο βηπιο ἔἶπιο, 

ἄλβ έμο βαυ]αοῦ οἱ ἐπο ἱπῃπἰκίνο, Πποίκοῦξ. “ Του δίίας, ἵπ ἐἶῑθ 

Αοίβ. ἵν8 Ἠλνο αἱσαγς δζυαπιρ Ίπ ἴ]ο Πρίδε]ος. διλαρ, δε- 

Λονανος 1 εο {ουπηος Ἠΐ6 «Ζοιν]β]ι, εἶο Ἰαέέου Ἰΐς ἄοπίί]ο παπῃθ. 

. Και οἱ Ὀ6[οτὸ αδελφοι ἶ6 οτηϊε{οᾶ Ὦγ ων ΑΝ. τπτ] 1έ 58 α 
Ρτοβαβ]θ οπββίοη). 



1060 ΑΟΤΡ ΟΗΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. ΟΒΑΕ. ΧΥ. 

ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΘ ΥΕΠΘΙΟΝ. 

ᾖ]θι ἴπ ΑπάοοΙ, απᾶ Θγτία, απᾶ 
Οµοἵα. 

94 ΤογαβΙιιο] 38 νο Ἠάνο 
Ἱοαις, ἐἶναῦ οοαῖπ ος νους 
ού ΠοΙ1 3, Ἠανο {νουδρ]εά γοι 
ψὰ νοιᾶς, παργοχτῆης γοιγ 
βου]ς, βαγίπα, Ίσα πι Ὀορ οἳν- 
οαπιο]θᾶ, απά Ἱθερ ἴ]ο Ίων ; 
{ο Ψ/Ἠοί1 Ἠθ 68Υ0 ΠΟ δμοὖ οΟΠΙ- 
ποπ πισοηῦ : 

96 Τό βοοπιοᾷ σοοᾷ ππίο 118, 
Ρεΐης αβδοπιρ]θά υνἰδ ο916 8ο0- 
οοιά, {ο βεπᾷ οἩοδει Πθη απίο 
γοι, νὰ ο) Ῥεἱονοᾶ Ῥαγπαρος 
απᾶ Ῥαπ]: 

96 Ἰεια {λαῦ Ίανο Πασαγάεά 
{παν Ἰνθς {ο {6 πάπηθ οὗ ους 
Τιουᾶ ὅαεας Ο]εύ. 

97 Ίο Ἠαγο ςοπῦ {Πεγείογε ὔι- 
ὅα5 απά Φ148, νν]ο 5ἱια]11 αἱξο ἐοἱ] 
Ίου 116 88116 ἐμ]ησς ὮΥ τπουζἩ. 

98 Ίου 1ῦ βεοπιοᾷ ροος {ο {ο 
Ἠο]γ οεῦ, αιά {ο 8, {ο 197 
προς. γοὰ πο τοπίο Ῥγάση 
ματ ]οβο πθορβεαῦγ {μἱηςς; 

ϱ9 ὉΤΠαϊ γο αρθίαῖπ Έοπι 
πιοβίς ο/ειοά {ο 1ᾷ9ο16, απᾶ {οι 
Ῥ]οσᾶ, απά ἔνοια {ἰήησε ςση- 
δ]1εἀ, απά {οσα {ουπ]σα[ίοη ς ΓΟΠΙ 
Ψλίο] 1 γο Καερ 7οςσβε]νος, Υ9 
βΗα]] ἆο νε]. 1ὔαγθ ο ννο]]. 

90 8ο ΕΠ 6 νθ6ις ἀϊδ- 
η]ακθᾶ, ἴ]6Υ οα116 {ο ΑπΙοσΗ } 
απά «λεπ 0π6Υγ Ἠπά σαζμαεγοᾶ ἴῑιθ 
γη] ιά ζοσαί]λοαχ, 616γ ἀθ]ϊνοι- 
οἆ ἴ]ιο ερῖφί]ο, 

91 μοι νπει μεν Ἰλαά 
γεπά, ἴΠοΥ τε]οῖοθᾶ {ου ἴ]ιο οοη- 
Βο]α6ἱοΠ. 
3 Απ ζαᾷας απ Οί]ας, οΐπς 

Ῥτογμ]ιαίς ἄἱδο 1Ἰοηπιδείνος, οκ- 
ὑονίσά ο Ῥνοίμίοι υνἩ ΠΙΔΠΥ 
πονάς, απά οοπβτηιθᾶ {]ιο. 

98 Απ αἴἴου {1εγ Ἠαά ἰανγιοᾶ 
ἴιεγε ἃ 8ρ808, ἴλπεγ Ίνειο 1εῦ πο 
1η Ῥθασο {Ροπι υμο Ὀτείιτον η ζο 
ἴμο αροκῖ]ος. 

αππες τεχτ. 
/ - Συρίαν καὶ «Ἰιλικίαν ἀδελφοῖς 

-. - 

τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαίρει. Ὁ' «Ἐπ- 
Χ ς ο Ν 3 ε ” 

ειδὴ ἧκουσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν 
/ / ρ. / 

ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λό- 
/ ΔΝ ΔΝ 

γοις, ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς 
- / 

ὑμῶν, λέγοντες περιτέµνεσθαι 
ο Ν ή Φ 

καὶ τηρεῖν τὸν νὸµον, οἷς οὐ διε- 
΄ - 

στειλάµεθα. 3 ἔδοξεν ἡμῖν γε- 
/ Ξ Ἆ » / 

νοµένοι ὁμοθυμαδὸν, ἐκλεζαμέ- 
/ Ν - 

νους ἄνδρας πέµψαι πρὸς ὑμᾶς, 
Δ ο - - 

σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν .Βαρ- 
΄ / / 

νάβα καὶ Παύλῳ, 3ὃ ἀνθρώποις 
/ ΔΝ .. 

παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὑτῶν 
- / - 

ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου 
ἡμῶν ᾿]ησοῦ «Ἀριστοῦ. ᾗ ἀπε- 

- » / 
στάλκαµεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ «Σί- 

. ε ΔΝ 8 / ε] 

λαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἆπαγ- 
ή 3 

γέλλοντας τὰ αὐτά. 3 ἔδοξε 
Ν ” «ε / ΄ ν γαρ τῷ Αγίῳ ᾿Πνεύματι καὶ 

-- Ν / 3 / 

ἡμῖν, μµηδὲν .πλέον ἐπιτίθεσθαι 
5 Ν ο / 

ὑμῖν βάρος, πλὴν τῶν ἐπάναγκες 
{ 

τούτων, ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύ- 
των καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ 
πορνεία. ἐξ ὧν διατηροῦντες 
[ή Ν 3 / σε ο] 

ἑαυτοὺς, εὖ πράξετε. ἔῤῥωσθε, 
ῃ 4 Ὀ α / 

ο Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες 
3 }. 5 / Ν ἦλθον εἰς ντιὀχειαν' καὶ συνα- 

/ κ .ν { 

γαγόντες τὸ πλῆθος, ἐπέδωκαν 
Ν / / 

τὴν ἐπιστολήν. ὃὶ ἀναγνόντες 
Ν ιό ο / 

δε, ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 
᾿ Χ / ΝΔ 

ὃ ᾿]ούδας δὲ καὶ Σίλας, καὶ αὐ- 
Ν . / Ν / 

τοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λὀγου 
ο / Δ ᾿ 

πολλοῦ παρεκάλεσαν τους ἀδελ- 
Ν Ε / 

φους, καὶ ἐπεστήριξαν. 5ὃ ΤΓοιή- 
/ / 

σαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν 
α ”./ » . » - 

µετ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφώῶν 
ΔΝ 3 / 54 ο 

προς τους ἀποστολους. ἔδοξε 

ΠΕΥΙΡΘΕὉ ΥΕΗΒΙΟΝ. 

Προμ, απά γα, οπᾶ Οἡ- 

οἵι. ]ποῬ νο Ἱανο Ἰθαγᾶ, 

ἔπαί 8οΠ1θ Ῥοιβοῦς Νο ἸΥθηῦ 

οαῦ {οι τς, Ἠανα ἰουο]οεᾶ 

γου πα νουάρ, αρνετήης 
γοιῦ βου]ς, (δαγίηςσ, Ύοι πιηδύ 
Ῥο οἰτοιπιοῖβεά, οπᾷ Ίκθερ 

ἴ]ιο Ίαν; ἴο Ὑ]οηι Ὑπο σανο 
πο οοπηπηαπάπιθηῦς 16 βδοπι- 

ο ροοἆ {ο υ8, Ὀεῖηςρ αδδοπι- 

Ρ]εά υγ] οπθ αοοοτάἀ, {ο βοπᾶ 
"ϱΏοβεπ ΙΠ6Ώ {ο 7ο, γη] ον 
Ρε]ογαά ΈῬανπαβας απά Ῥαυ]ς 

ΤΠΘΏ Ύνλο Ίανο Ἱασατάςά {είν 

Ἠναρ {ον {ο ηαπιο οἱ ΟΥ Τ,ογᾶ 

ᾗοδις Οµπεῦ. ο Ώανο ϱοηῦ, 

ἔλδιοίοτε, ϱ αᾶας αιιᾶ βΙ]88, νν]ιο 
8]δο {ἐπεπιθείνες υ]] Τε]] γοι 
ἴμθ 8απιθ {Πίησβ. Ὦγ ννοτᾶ οἱ 
πιουίἩ, Βου 16 δθεπιθά ροοᾶ {ο 
ἴπο Ἠοιγ Βρῖ]έ, θά {ο 15, {ο 
Ιαγ οπ γοα πο ρτεαίαί Ῥιγάθη 
ματ. μοςο ΠθόθΒδαΣΥ ἐλίπρς; 

Το αρείαίη Ώοπα τπεαίς οὔευ- 

θᾷ {ο ἀοἱβ, ἅπά ποπ Ῥ]ουά, 
απά ἴοπι προ αὐταπσ]εᾶ, 
απᾶ ᾖοπι [ουπ]οβίοας {ποιι 
ΥΠΙοΠ, 1{ γου Ἱεεορ γοιχβθδἱνεΒ, 
γοι υΏη] ἆο «νε. Ταιε- 
γε]. 9ο, μθι, Πανῖης Ώθετ 
ἀῑβιη]καθά, {Π6γ "σαπιθ 1Ππίο 
ΑπδοοἩ: απά ὝΊεα 8π6εΥ Ἰαά 
αβεοιηρ]οά {6 πι] {ζμάς, {16Υ 
ἀο]ίνειθά {ο αρἰδ]θ; απά 
παν]πρ τουά {, Ώθγ τε]οῖοθά 
0Υο; {ο οοπβο]αῦίοηπ. Απᾶ 
488 απά Θί]α5, Ῥαΐπο αἷδο 
ἴποπιβείνος Ῥτορλμαίβ, εκλοτί- 
εἆ πο Ῥτοίμίου οηἩ πιαηΥ 
Ψοτᾶβ, απᾶ οδίαρ]Ηδ]ᾗοά {λοη. 
Απά α[ίοι ἴμεγ Παά πιαᾷθ 8οΠ16 
Βίαγ, ἴΠογ Ὑ6ις ἀἱδπίβεθα, 
ΨΙμ. "Ὄθυσθ {οῦι {ια Ῥγοῦ- 
16Π {ο ἐμο “ΑΡροβίθ, »Βαέ 16 δὲ 

ε«Ίεγοντεε περιτεµνεσθαι και τηρει» τον φομον ἵ5 οπιϊσεαᾶ 

ΡΥ Ίμα., Τ{, απᾶ Ὦγ ΕΝ., 15 νορατάσᾳ αξ α ρυοδαῦ]ο οπιἱξείοι, 

α Ῥου εκΛεξαµιενους, Ἰωπ. νο] βαρεζἰεαίο εκΛεξακενοες, ὙΥ ] οι 

0. ππαγῖςο α5 α γοπάΐπί πού απίέο κο εἰτοπαὶγ εαρροτσᾶ. 

Του φΛθον, Ἱμπ. που] βαΏΕζπίο κατηΛθον, πνπὶοῖι τίοβ). 

ἁνίπ]ςα ργοδαδ]θ. 

Λε) ειρηνης, Ἱνἰ]ι Ῥολοο, 

Παναξαίοι, Βίλα ποχέ αρροατς υέἩ Ῥαμἱ οὐ Απίοση, 

κ Του αποστοΛΊουρ Αὺ., Βαῖι., Τωι., 4. βαΏ5Η1{6 αποστειλαν. 
τας αυτους, Ἠ 011 τωλοῖι αα ποτ]{(γ. 

» ΤΠίς νουεο ἵ6 τεριααεά Ὦγ Ρ., η. Τά απά οἴποιβ 

ζυζα5 απἀ δί]αβ ποῖγ χούατη {ο 

γατα ππ]ας τοτεας ἵπ τωπ]ῆς 0οᾷᾷ. ἀθθιπί, Ἰπ οἴπετβ, 
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84 Νοϊνἰὐεαπάϊηρ, 15 Ῥ]εαςθά 
Βί]ας {ο αρῖᾶθ ἴπθγο α1]]. 

96 Ῥαπἱ 8ἶδο απά Ῥαϊπαβραφβ 
οοπύϊπαθεά ἵπ Απηῄοσι, ἐθαο[ήπς 
απά Ῥιοαοπίης πο πνονά οἱ ὅ]λε 
1ου, θὰ ΤΠΔΗΥ οἶ]εις αἶςο. 

96 Αηάᾶ 6οπθ ἆαγς αίἴαοι, Ῥοπίἱ 
βαΐά απύο Βατηαβας, Τεῦ π8 σο 
αραίη απά νὶδίέ ουχ Ὀτούβτει, ἵπ 
6Υ6ΥΥ οἱ ν/θγθ νσθ πάγο ρτθασ]ι- 
οἆ ἰῑιο υγονά οἳ ἴπο ]ιοτᾶ, απᾶ 
ὅσο ιού Π6Υ ἄο. 

97 Δπηᾶ Βαγπαβαβ ἀεθειπιῖποά 
10 ᾖμ]ο νε ποπ 1οἴπ, Φ]οβθ 

ΒΕΤΩΒΠΙΘ νας Μαμ]ς. 
96 Ῥα{ Ῥαυ1 ἐμουρΏί ποῦ σοοά 

{ο ἰαικο Ἠ]αι νο ἔπθπι, ὦ ο ἆθ- 

ρατίθά {οι ποια Ποπ ῬαπιρΏγ- 
Μα, αηά νοπῦ ποῦ νο ἔλσπι {ο 

ἴπο σος. 
39 Απᾶ {1ο οοπ{αηίίοη Υγης 5ο 

βαΥρ Ὀοεύνφθαηι {Πειη, ἐἶναί (αγ 
ἀερατίοά αθιαπάθγ οΏθ {οτι ἴμο 
οὔμθγ: απά 5ο Ῥαγπαβας {οοις 
Ματίς, απᾶ βαἰ]θοά απύο ΟΥγΡρυπα. 

40 Απά Ῥαι] οἹοςδο Φί]ας, αι 

ἀερατίεᾶ, Ὀεΐπς τθοοπιππεπᾷ θὰ 
ΡΥ πο ῬχθίΏγεη πηῇο ἴμθ ϱἵησθ 
ο{ ἀοἀ, 

41. Απά Ίο πποπύ ὑπτοιρ] 9Υ- 
γα απά Ο]οῖα, οοπβιπη]ης ἐ]ο 
οάσο1188. 

απΈπίς ΤΕΧΤ. 
4 α α --Ἡ 

δε τῷ «Σίλα ἐπιμεῖναι αὐτοῦ. 
εἰ - ΄ 

ὃδ ]]αῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέ- 
/ 

τριβον ἐν ᾿Αντιοχεία, διδάσκον- 
/ 

τες καὶ εὐαγγελιζόμενοι, μετὰ καὶ 
Αα Ν / ο 

ἑτέρων πολλῶν, τὸν λόγον τοῦ 
κυρίου. 

/ 

6 ΤΗ ΤΙ4 δέ τινας ἡμέρας 
5 ν Ν 

εἶπε «Παῦλος πρὸς «Βαρνάβα», 
. Ν 

ἈἘπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώ- 
Ν Ν - Ν 

µεθα τοὺς ἀδελφους ἡμῶν κατὰ 
- / ω 

πᾶσαν πὀλι», ἐν αἷς κατηγγείλα- 
ΔΝ ή . 

µεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς 
/ ΄ 

ἔχουσι. ὃἳ Βαρνάβας δὲ ἐβου- 
/ - Ν ” 

λεύσατο συμπαραλαβεῖν τον ᾿Ιω- 
/ Ν / / 

αννην τον καλούμενον Ἠάρκον' 
. . Ν Ν 

δδ Ἰ]αῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἆπο- 
/ 3» -- 3 

στάντα ἀπ' αὐτῶν ἀπο ἸἹ{ζαμφν- 
/ ΔΝ Ν / ᾿ ο 

λίας, Καὶ μή συνελθοντα αυτοῖς 
Ν / ΔΝ Α 

εἰς τὸ έργον, μὴ συμπαραλαβεῖν 
τοῦτον. ὃν) ἐγένετο οὖν παροξυ- 

Ν 4 

σµος, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐ- 
ΔΝ .»Σ 5 / / 

τους ἀπ' ἀλλήλων, τον τε -Ἠαρ- 
/ / Ν ή 

νάβαν παραλαβόντα τὸν «Ἠάρκον 
3 - 3 / - 
ἐκπλεῦσαι εἰς Ἰύπρον. Ὦν ΙΤαῦ- 

νο 5 , ' 
λος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξ- 
5 ι - , ᾳ 
ἦλθε, παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ 

ν Ν «ν - 

Θεοῦ ὑπὸ τῶν ἀδελφών. 3 διήρ- 
λ Δ 

χετο δὲ την «Συρίαν καὶ Κιλικίαν. 
3 / Δ 
ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 

ΕΕΥΙΡΕ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Ῥ]θαφεά Β]ας {ο τοπιαίῃ λογο 
511. Ῥαα] απ Ῥαγπαβας, 9180, 56 

οοπίηιεά {π Απίϊοσῇ, ἐδαο]ι- 

ἵης απ Ῥγεπολίης ο ννογᾶ 
οἱ ὑμο Τιογᾶ, Υνδῃ πἹαηΥ οἴ]ους 
αἱδο, 

Απά 8ΟΠ16 ἆαγς αἴἴαι, Ῥαυ1 

βα1ά {ο Ῥαγπαδας, 1ιοῦ Ἡβ υἱβῖό 

ο Ὀτεῦ ση 1π ΕΥΕΥΥ οἱ(γ, {π 

Νίο πο Ἠανο ῥγθασ]εά ἔιο 

ννοτὰ οἳ ο Τ,οιᾱ, {ο 50ο Ὦουν 

ΏιαΥ 4ο. Απά Ῥαγπαβας «ἆ6- 5 
ἐθιπι]πθς {ο ἴαικο αφ οἶια νὰ 

(ηθπι, 1ΥΠοδ6 5ΙΓΏΑΠΊΘ ΥΥ5 

Μανς. Ρυΐς Ῥαα] ἐπουσΠύ 1ἡ 
πο "ρΤΟΡΘΣ {ο ἑαίκο Πῖπι ντα 

ἴπθπι, Ὑ]πο ἀθρατίοά {Ποπι 

ἔ]χαοπι 1π Ῥαπιρηγ]ίία, απᾶ ἀῑά : 
ποῦ σο ψὶ ποπ Ἱπίο ἴλο 

φσοιῖς, Απά ἴλσθιο 31059 8 

εοοπῦαεπ{ίοη βο ἰμαῦ πογ 5ορ- 
αναϊθά οἩπς {οι ἴπθ οίΠοδγς 

αηᾶ Ῥαηθδαξ ἰοοκ ᾖἥΜανς, 

απά εα]εά ἱπίο ΟΥρί45. Βιΐ 
Ῥααἱ ἆ4σμοςο ὥί]α5, απά ἆο- 

Ρανζεᾶ, Ὀοΐησ οοπηπθηάθά ϱΥ 
ἔλο ὈτούΏτου {ο ἴλο {πνου οἳ 

ἄοά. Απά Ίο οηί. (τουρᾶ 41 
Εγτῖα απά ΟᾖΙοῖα, «εεέαρΗκλίης 
ἴπο οοηστεαρα{ίοηΒ. 

ὅδ 

τοπᾶβ μονος δε Ίουδας επορευδη. Ίο Θγτίπο, Ανα. Ῥοἱγ- 
βἱοί6, Οορί., Βε]αγοπίο, ΟἨεγβοίοτα, ΤΗθορ]ιγ]αοἳ, οτηῖέ 18, 

4 Ππιλεξαμενος οσσαῖς Ῥιὲ ὀλν]ος {π Ν. Ἡ, ζομπ ὃ : ᾱ, οοτη, 

2 μων ἵς τε]εοιεά Ὦγ Ρ., Βομ., Ίπι, απᾶ Ἡ, Τὲ ΑΡΡεατΑ, 
1πάρσά, τοᾶυπάαπί. 

.. Ἡβουλευσατο, ἀείοτπηϊποςα: ποῦ α5 ἵπ ΒΟΠΙΘ Θ(1/1ΟΠΒ, εβου- 
Λετο, πὶςηοᾶ, Ἠποῖς. 

5 Ἠξιον, ΟοαρΏύ 16 ποί Ἰαβέ, που] οἱ Πήπη, οἳ, ἐΠοαρ]έ ἰέ 

πού τἱρΏό. Ο6 8εγθπ οὔοπσγθηςος οἳ ἐλίς γοτό ἵπ Ν. Ί,, απᾶ οἳ 

{οτίγ οἳ 119 πζ]εσβίνο, αξιος, 19 18, τη](Ἡ 6οπιο Βγο ος βἰχ οχοερ- 
Ποπβ, γοπᾶρχοά τυοτί]η/. 

5 Ἔγενετο παροξυσµος, Πἱ5οτα]]γ, ἃ ΡΑΤΟΧΕΙΩ οἳ {οο]ἴηρ αγοςθ 

Ῥοΐαποσπ ἔποπι, οὗ α οοπ{θη οι ἰπάίοπίγο οἱ Ῥαιι)ς πίοπερ {η- 

ἑετεδέ ἴη Ἠί5 πιἰκείοη, Ῥαὅ ποϊέμου γὶο]ᾶσα ; απᾶ 5ο ἐμογ ρατεσᾶ, 

ΤΠ18 οοπίτογοτΒγ οσομγγθᾶ ἴπ {19 Πτβί γθατ οἳ {πο εθοοπᾶ μα]ξ 

οἳ {1ο Βτβῦ ορΏΜΗ1Υ. ’ 

γθυι, ἵν τωλίσ]ν ἐς οα[ἶεὶ.  Πανίπᾳ οἹοξοπ.) ΈΠοπιρ., Ῥοπῃ., 
απᾶ Ἴα68. «0μοεο λανᾶ,, Ῥοοίμ. Ύαίκδ, ϱ Μαάο ομοίοθ 

ο Ὠοαᾶ, “ Πανίπο οἵινοξον {ου Ππήπιδα]{) Ἠαο]ς. .. 

5 Ἐπιστηριξων τας εκκλησιας, οδἰαὐἰἐδ]ΐπμ; ἴλνο σοη ϱγόπα[ἰοηδ. 

Ζπκλησια ΟΟΟΙΤΒ ΒΟΠΙΟ οπο Παπάνθα απά βἰχίσσα 6ἶππθρ {η Ν. Τε: 

οπο Ἠιπάγοά απά ὑμίτίσοη πιο τοπάοιοάἆ ὉΥ έἷιο ινοτᾶ οἶνεγε]η 

απά {μτορ έἶπιας Ὁγ αεσπιδζγ. Τα ἩρΠοδις Ι16Γ9 Ἠπ5 3 τεσ]αΓ- 

1 οοπβἰ] 1ο Ομγκ ία σα δολιδίῃ1, ο εκκλησια, πο ννοτὰ Ίνουο 

πβθῦ απᾶ τορτοβοπἰοά Ὁ} ἔἶιο ιγοτά αξδεπιδίγι Ὢ]λοπ αρρ]ίσᾶ {ο ο 

ποὺ ; Ὀπό νησι ἐο α Οιγὶσίαπ πιθοίίπρ {ου ινουβΠ!ρ, ἴπ οοἵη. νου. 

{8 τορτοδοπ(οά Ὦγ ἴλο νγοτά οιγο]. ΤΠΐ6 οαρ]ς πού ρταπωπια(ἰ- 

οσ1ΙΥ που. Μἰςογίσα]ἰγ 5ο {ο Ῥο. ΤΠΐ6 ννονὰ, Οἳ ΔΏΥ 0Π6 ΥΘΡΤΕ- 

βοπέπνο οἳ 18, ἱ5 πο {ουπᾶ ἵπ ἴιο ΟἨηείαα Βοηἱρέατθς, 

Παγό κυρεοτῆς, Ἰριγίοίεδ, ἴοις πιο, ἐχαπβ]αίοά Ὁγ ἀοπιήπίοη 
Ίντο ππεβ, απᾶ οΠΟΘ ὮΥ πουεγηπιεπὲ; Ὑγὸ Ἠαγο ποϊίποι ὄγτλε 
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ΚΙΝς6 1ΙΑΜΕΡΘ) ΥΕΕΘΙΟΝ, 

ΟΠΑΡ. ΧγΙ. 

ΤΗΕΝ Ο81πο Ίνα {ο Όσιο απᾶ 

Ἰσδύα: απά Ῥομο]ά, α. οεγ{αῖη 

ἀἱδοίρ]ο ννας ὔ]ιοις, ποιες Τάπιο- 
Ώλθις, ἴλο δον ο α οογἰαϊα ν’ΟΙΠΣΠ 

συΏ]ο ννας α 291655, απᾶ ρο]ῖον- 

οἆ, Ραΐ 115 {αἴ]ου τὐας Ὁ ἄνοςίς: 

9 ὙνΠίοϊι νγας υνοὶὶ τερονοᾶ 
οἱ 07 ο Ὀνείμτθι ας νους αὖἲ 
Ἐείτα αιιᾶ Ιοοπίαπι. 

9 Ἠῖπι οι]ἀ Ῥαμ] Ώανο {ο 5ο 
{ου 1 νν δν πας απά ᾖοοῖς αιπά 

οτουπιοϊςδοἁ Ἠ]πα, Ώθσσααδο οἱ [πο 

1ου ὪΠΙοὮ Ὕνοις ἵπ ἴμοβε 4 παγ- 
918: {οἱ {6ου πουν πἰ] ἐ]ναῦ Ὠ]8 
{α016γ Ὕνας α (τοε]ς: 

4 Απά 38 {16γ ννοπῦ ἐτουσ]ι 
ἴ]ο οἱθβ, ἴΠεγ ἀε]ῖγογοᾶ {λθπι 
ἴπθ ἆοοιοον {ο {ο Ἱοορ, λαῦ 
619 οιγζθίπθά οἱ {ο αροβί]θς 

απΕΕς ΤΕΣΧΤ. 

ΟΗΠΑΡ. ΧΥΙ. 

/ . / 

Ἱκατήντησε δὲ εἰς 4έρβην καὶ 
/ ΔΝ / 

«ὐστραν: καὶ ἰδοῦ, µαθητής τις 
φΦ Ε « ./ / εἰ 
ἦν ἐκεῖ ὀνοματι 7ιμοθεος, υἱἷος 

{ » . 

γυναικὀς τινος ᾿Ιουδαίας πιστῆς, 
Ν λα Δ 

πατρὸς δὲ Ἰλληνος 3 ὃς ἐμαρ- 
- ς ΔΝ - / 

τυρεῖτο ὑπο τῶν ἐν «4ύστροις καὶ 
᾿ / 3 ω. .. 

Ἱκονίῳ ἀδελφών. ὃ τοῦτον ᾖθε- 
ε . Δ - 

λησεν ὁ [Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελ- 
.ν Ν / 

θεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεµεν αὐ- 
Ν Ν Ν Ι / ΔΝ 

τὸν, διὰ τοὺς ᾿Γουδαίους τοὺς 
3/ 3 - / 

ὄντας ἐν τοῖς τόποι ἐκείνοις" 
9 Ν ο Ν / 

Ίδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν πατέρα 
» - [τὰ “τλλ 6 

αὐτοῦ, ὅτι ην ὑπῆρχεν. 
ε Ν / / 

4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, 
/ ” ο / Ν 

παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ 
/ Ν 9 . 

δόγματα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν 
α . / 

ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων 

ἘΕΝΙΡΗΕΗΏ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Ο0ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 

Ῥηπν Ῥαα] οσο {ο Ώεγρεα 

απᾶ ']αύτα; απἀ, Ῥεϊο]ᾶ, 8 

ἀἱβοῖρ]θ ἵναβ {μείθ, παπαεᾶ Τ]- 
ΠΙΟΔΠΥ, (019 8οη οἱ α οπιαπ 
ΨΨΏΟ Ίν88 ἃ 6617689 ππᾶ α Ῥθ- 

Ίσγου, Ὀιαῦ Πῖς {πΐμδι ἵνα ἃ 

πεεῖς) ο Ίνα Σννε]] αἱ- 
ἰοξείοά Ὦγ πο ἸῬνεύμγοια ἵπ 
Ἰωδίτα απἀἆ Ἰοοσίαπι.  Ῥαυϊ 

νίσμεά ΠΠ. {ο πο {ον 

Ψῖθι Γήπα, απά ἰοοῖς απᾶ οἳι- 

ουτησἰθεἆ ἨΠῖπι, Ῥθσοαιβο οἱ 
ἔλο ὦ ουν ο ους Ίη ]οςθ 
απατίοια» {ος 116Υ αἰἱ Ίου 
ἐπαῦ 15 {αἴ1ος ντα α (τοείς. 
Απᾶ α5 ἴµ6γ ποηῦ (Πτοιρ] 
ἴπθ οἵίθβ, ΤΠ6Υ ἀεμνετεά Το 
ἴποπι, {οΥ ἐπαίγ οΏδογναποθ, ἴ]λα 
1ᾖθογθος {λαῦ Ἠπά ροσμ Ιογἁδίη- 
εἆ ὮΥ ιο Αροβί]θε απά ο]άσιβ 

που οωγαία Ἰπ νο οπἱρίπα] ίοπσιιος, Δπᾶ, οἱ οουσβο; ποῦ ἵπ {πα 

οπἱρίπαὶ Οµπ]κύατ ογζρέωγσδ. 

Τη Νοτίῖι Βτίίαίπ {Πογ Ἠαγο α ζήτοε, πιαᾶρ ο {μο Βτοί βγ]]8- 

Ό]ο οΓ µυριος, απᾶ οικος, οοπἑγαοίοἁ Ἱπίο ἠετίοῖς, πουν νέοι 

ἆγτε ἵπ Βοο]ηπᾶ, απᾶ αἰεγον ἵπ Ἠπρ]απᾶ., Ῥαῦ (1ςεο, οι]είη- 

ΙΙ οἵ σἰοπο οἳ ὀγέαίς, ονπποῦ τορτοβοηί α Ομτὶδίατ σοπηηαΠ{ϐγ. 

ΤἩθ εκκλησια {απαῖ]ψ οσουῖς η Ν. Ἑ. 6ΟΠΠΘ οπο Παπάγοά απᾶ 

Β[ίοσπ ἴπιος, ἐἶνγες Εἶπιος ἰταπδ]αίθά, 6ΟΠ1, ΥΟΣ., αὐδεπιδίη, απᾶ οπο 

λυπάτοά απά ὠποῖνο (ἶπιος οἶνιγο]. Τλἱ8 Ὠαβ Ῥους, απά γεί 8. 

τοιΥγ απ[ονίαπα{ο {ποῦ. Ἑτίοὶς απά βέοπο ΠΙΛΥ Ὀο σιδεᾷ οι, δι 

ο. πογος Ό9 σα[(εώζ οι, ἃ5 ἐῇ1θ πνουά εκκλησια Ἰπιπαίθς, Τπο 

σα]]εα οιέ ατο λπλη]είπο, π]]τπᾳρ, ππονίης, αοἶῖης ασεπίς, Ε4σ]ι α5 

116 απά Ίποίησπ; απᾶά Βµοἱ ΟΠΙΥ οππ οοπδἰθαίο το Ηνίηρ 

ἔεπιρὶ]ο---ἔἶιο γίηρ, ποὔίπα, ππονίης, Ὀσάγ οἱ Ομη]εί---εἶνο τον] 

Ίοιδα οἳ ἄοά ο ἰΠ6 οαγί]---ἶ]1θ Ροβῖ(ἶνο Πνίπςρ /' ρίίαν απᾶ 
βιρροτέ ο Εἶνο ἐγα{]λ) {ο Ὦο 8οοἩ, ΙΚΠΟΙΥΗ, απᾶ τοπᾶ Ὁγ αἲ πιοπ. 

16 µανο Όσοι οὐ]]σθα {ο οοπύίπαθ Ες πνοτᾶ νετ], απᾶ νπὶὰ 

Ίέα Ῥοτρούια]. οοπῃἱο. «Αοοοτάιπα ο {ιο Οοπθμµαίίοπ οἱ ἐἶνο 

Ῥϊο]ο Ὠπίοα, 1 Ργεδιπιθ πο ατθ Ῥοιπᾶ {ο ἰταπε]αίο πλθγο 16 

οι ο ἆοπο, απά πο ο ἐταπρίου Ἠεῦτονς; ἄτεείς, οἳ Έὖου Ἐο- 
τηαΏ ἔοιπιβ, βαβοορηὑ]ο οἳ ὑταπδ]α[ίου, π]θ8ς6, Ἰπάθεᾶ, βπο]ι 

ἔδιτως ατθ αἱπιοβῦ αηἱγθυβαΙ1γ, απἀ, πἰποαύ ΠΜραίίοι, αἀπιίθέεά, 

Πο, ἐλοτοίοτο, οχρεοῦ {ο 5οο Ες υγογά ο, τε; τοριδιπεοᾶ, απᾶ 

λα ποιά οοηστοαζἶοῦ, οἳ 458ΟΠΩΡΙΥ, βιρβΗ(αἱοά {ου 16, Ίο 

416 απατο οἵ {ο ἁἡΠοι]έγ οἱ ο[δοίῖπς διοῖ α οἩδπρθ, Ίήπις, 
ἸοΊ/ΘΥΟΥ, οὔπ απά ΝΗἱ αοροπιρ]]δη 16. 

Ύγο πα 1ο πνοτᾶ εκκλησια αφοά ἔ]ιτου πιο ἵπ πο 19έ1Ἡ 
οἹαρίου ο ἐλί6 84119 Ῥοοῖς, {ο τορτοβοΏῦ τη] το ποῖ ομΙΙ α 

μιοῦ, 3 ἠωπιζέωοιδ αεδειιδίαβε οἳ {πο Ῥθορίθ, Οαΐ οἱ οπθ Ώιπ- 

ἀτοᾶ απᾶ Ἀ[ίοου οοσαττοποθς ἵπ ἴΠε ΟΠι]εῆαν Βοηρίατο 1έ ἶς, 

πὶ] πο οχοορίίοη οἱ ἴἶιοθο {Ίγεε 98868, απἰ{οτπο]ν τοπάριοᾶ 
οἶνγοῖν ; ἵΏ {Ίιοςο {ΏτορῬ οχοθρί{οηΒ, ααδεπιῦζη. 

ὄυναγωγη ἵ8δ [οαπᾶ Β[ιγ-δενοπ πιος η Ν. Μ., απᾶ γπ]Ε]ι (10ο 

οχοδρίίοπΒ 10 15 ἐναπδίειγθᾶ 5Ίπαρορ µε, ῬεσμΆςθ, 1]κο οι Ἱνογᾶ 

ὁ οἰιγο]ν "1 1ὲ Π1ή-]υς (ῶπιος τερτοβδη!8 δίοπο απᾶ ἠέπιε ωάίπρς. 

10 18 ἡγίου πρρ]ίοά έο {Πο Ροορ]6---οπορ ἵπ {πί8 Ῥοοῖς, οἡ. 18:48, 

α οοπρτεβαἰίοη 35 αιιᾶ οπσς, ἆαπιθς 3 2, “απεεπδίγ . Τε ἵ8 

οκρεᾶϊοπί, Ιπᾶθεᾶ, ἱπιρογίαηί, {ο δίαίο {μαί {πο γοτῦ συναγω, 

π]λὶοᾷ οοσσνς πα Ν. Έ. βοππο αἰχύγ-ίμτθο πιο, ἱς ᾖ{γ Εἴπιος 

τορτοποπἰθᾶ Ὦγ "ραίἰλετῖ " παἴιογ ἰοβεί]αγ} Ὦ} αδοοηι οί, 

ἐσοῖς ἔπι Ὀόδίοιυυ Γι χΐς, οἳ ' δίοιο αὐαή }γωλί5 3, ϱὁ γεδογ! ,---ἷα 
1], ἐλέγίσση, πιοβ. 

Γ.«Περβη» και 4υστραν. 1π οἩ. 14: 16, 4υστραν και «Ίερβην, 

Ῥοσα15ο ἴλο ]οαγπογ πουν 15 {ροιη Ἐαςέ {ο ἸΓερί, {ογπιον]γ ὅοπι 

ἨΓορί {ο Εαςΐ, Τινος 18 Ἰοιθ οπή μεᾶ ὮΥ Ν., Βοὰ,, η. απᾶ ΤΕ, 
ΤΈμοτο 156, Ιπᾷςαᾶ, πο ποοᾶ {ου 18, 

6 Ὁρ εµαρτυρειτο, 61] πἰιορίοᾶ, Ὦγ Ὀτείητοα ἵῃ Τγδίτα, 

ΤἨπιοίὮγ Ίνας πού οἰγομηιοίβοᾶ, Ώθοπιςο Πΐ5 [πἱλευ Ίνας α υπ» 
αἱ6, Ἀου ντας 16 βἰουγοᾶ α ππούλος {ο οἱσομαοίδο α 50Π, Ἠΐδ 

{αἴηευ πού οοπουγτΊΠρ Ίη ἴ1θ αοἲ. Φο ἴθασλ ἐ1θ γγτ]ίθτς οὗ {πο 

Ῥα]πιπά, 45 ηποίαοᾷ Ὁγ Ιζαΐπ., το], ὃ, Ρ. 245. 

Ἀ Τα δογματα τα κεκριµενα ὑπο των αποστολων. «ὕογμα 

οσους {ἔμταοο {πιο ἵπ 1μα]κος «τί ησς, απᾶ οΠΙΥ Όπίορ {π 

Ῥαυβς. Τη Ἰμα]κος πτίήπρε, Ν. Τ., π1 αγ τοριοδεπίθᾶ Ὦτ 

ὤεεγεες; ἵπ Ῥπα)β, ΌΥ οτώίπαποεδ. ΤΠ]8 {5 188 τΥ]λοἱθ οιιΓΓΟΠΟΥ 

π Ν. 1, 

! Τα κεκριµενα ὑπο των αποστολων και πρεσβυτερων τω» 

εν ζερουσαληµ. Το οἱάετβ Ἠετθ αγθ ἶοδο οἳ {ο οιατοῖι οἳ 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΗΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ, 

απᾶ ο]άθτβ νο] πποιθ αὖ Ζ6τι- 
Εα]θπι. 

6 Ἀπᾶ βο ὦοιθ ο οιατο]ιθς 
οβύορΗβ]θᾶά ἵω πο {πἱ(Π, απᾶά Ἱπ- 
ο16ηβος 1π ΏἳπΙΡΟΣ ἀα1Υ. 

ϐ Νουν νΊιθη ἴμ6γ Παά σοπο 
(πτοιφσποιί Ῥ]αηγρία, απᾶ το 
τθρῖοπ οἱ αἰαίία, απά Υνουο {0Υ- 
Ρϊάάεα οἱ ἐλο Ἠοιψ Ποβῦ {ο 
Ρ1σο8ο1 ἴμο ννονᾶ Ίπ Λεία 

7 Αἴίογ {]ογ ὙΥοίς 60Π16 ο 
γεία, ἴ]ογ αβεαγεᾶᾷ {ο πο Ἰπύο 
Ῥηηγπῖα: Ῥα0 Όπνο Ορὶηὐ βαβονοᾶ 
ἄιοηι ποῦ. 

8 Ἆπά {16γ ραβείπς ὮΥ Ἠγεία, 
ο8ί1θ ἄονση {ο Έτοῦβ. 

9 Απά α γείου αρρεαιιθά ἴο 
Ῥαυ] ἵα ἴπο πὶσαὲι Έμ6χγθ βἰοοᾶ 
ὃ 1π8ηΏ οἱ Μαοσάοπῖα, απᾶ ρταγαᾶ 
Επ], Β4ΥίΠ6, Ο9Π18Θ 9ΥοΥ Πίο Μ[α- 
ορᾶοπία, απά Ἱο]ρ 8. 

10 Απά [ον πο αᾶ Β6εη με 
γ]8ΙΟΗ, 1ΠΙΕΙ{6ΙΥ Ίο οπᾶθᾶν- 
οαγεᾷ {ο ϱρο 1πΐο Μαοεάοπῖα, 38- 
εαγθάΙγ ραὐμετῖης, ὑμαῦ ὑμο Τιογᾶ. 
παᾶ οα]]οᾶ τς {οΥ ο ῥτθβο] ἴλθ 
βοβρο] απίο {Πεπη, 

11 Τμενείοο ἸΙοοπίης {Τοπι 
Τχο88, 6 ο.Π1ο υπὶζῃ α, αἰγαῖρῦ 

απΕΕΙς τηχτ. 
ο) 9 ε / η] , λ 

τῶν ἐν Περουσαλήμ. αἱ μὲν 
3 3 ο α οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ 

/ «ν 

πίστει, καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθ- 
᾿μῷ καθ ἡμέραν. 

/ Ν Ν 2] 
ὃ ιελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν 

ν λ λ / 
καὶ την ἶ ̓αλατικην χώραν, Κώλυ- 

/ ε Αν α ε , / 
θέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου 'Πνεύμα- 

. ’ - 

τος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ 
/ 

᾿Ασία, Ἱ ἐλθόντες κατὰ τὴν Ἰ{υ- 
σίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Όι- 
θυνίαν πορεύεσθαι' καὶ οὐκ εἴα- 

Ν κ -ν 

σεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα. ὃ παρελ- 
/ ΔΝ Ν 

θόντες δὲ τὴν «Ἠυσίαν, κατέβη- 
9 [ή 9 Να 

σαν εἰς Τρωάδα. καὶ ὅραμα 
Ν - Ν .. - . ’ 

διὰ τῆς νυκτὸς ὠφθη τῷ 1{αὐλφ' 
Ανῆρ τι ἦν ΙΠακεδὼν ἑστῶς, 

Αα ν΄ 

παρακαλώ» αὐτὸν καὶ λέγων, ἡ ; 
4ἄιαβὰς εἰς Ἰακεδονίαν, βοήδη- 

:ε α 10 « εν ο. 
σον ἡμῖν. «ὼς δὲ τὸ ὅβαμα 
5 / / 

εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελ- 
Α 3 Ν 4 

θεῖν εἰς την ἠήακεδονίαν, συμβι 
βάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς 
ὁ κύριο. εὐαγγελίσασθαι αὐ- 

/ 11 ο /. ω 5 ολ 
τούς. Αναχθέντες οὖν ἆπο 

Αν ΄ ο / 
τῆς Τρωάδος, εὐθυδρομήσαμεν 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΚΡΘΤΙΟΝ. 

πο ννουο 1η οχηδθίσθτα. Απά ὅ 

8ο 1619 ιο οοπρΓοραίοΏβ 68- 
ἰαὈ]Πρ]ιοά Ίπ πο {ίµ, απά 

]4511γ 1ποχοηβοά ἵπ πΆπ]ρος. 
Νου πΊιοι ἴογ ]αᾶ σοπο ὐ 

Φπτουσλουῦ Ῥηχγρία, απά {ο 
ορίου οἱ ]αΐία, απᾶ (Ρεῖπρ 
Ποτρ]άᾶευ Ὦγ ιο Πο]γ Βρε 
ἴο Αῃοᾶίς ο ποιά Ίη Αδία) 
ΠἱοΥ {Ἠογ οσο {ο Ἰγβία, {πουν ἴἸ 
αθοπιρύοά 6ο ϱρο Ιπίο ΒΙ01γ- 
πίας Ῥα0 πο πδρίπό εαῇονεᾷ 
ΏποΙη ποῦ. 39ο ραβδίης 8Ίοης 8 
Μγεῖα, ἴπεγ οππιο ἴο Τχο8Ἑ. 
1Απά ἃ γἱείοι αρροαϊοά ἔο Ῥαα] ο 
1η ἴμο π]σηί, Τποτο εἰοοά α 
τιαΏ, α ἹΜασθάσπίαῃ, ΊνἩο Ῥ6δ- 

εουρ]ό Ἠἶπι, ΒαγΙΠΕ, 6ΟΏ16 ΟΥΘΥ 
ίο ἸΜαοθάοπία, αηά Πεῖρ τς. 

Ἀπά αἴτοι Ἡθ Ἰαᾶ βαθη ἴμθ 
γἰδίοι, νο Ἰωιπιθβιαζα]γ "'6η- 
ἀοανοιθδᾶ {ο ϱρο {ουῦι Ἱπ- 
{ο Μασθᾶοπία, Ῥεΐπρ αβεαγθά 

Ὠιαῦ ἴμο Πονᾶ Ἠπά οὐ]]οᾶ 18 
ίο ΡγεαοΠ ἐπ ϱοβΡ6Ι ο ὀπΠδιη, 
Τογοίοχο, Ιοοβδίης Έοπι Τήο- 11 

88, Ὢὸο Τα ϱγ α "Αἰπαϊσαό 

σοταθαίθια. ΤΗΟΥ οπαοίοᾳἆ τα κεκριµενα, έλα {ιώιςηισηίς, " έναί | ΒϊτοἨ. ή ΝοΟΠΙΘΗ ἆθεις ἵπ οπιηῖους πουὶς Ὀδίδίς ἀείείιπου πγο- 

Ίύετο ογζαὐιοόρ} οοπα. του. ΤΠή8 ποτά, ἵπ εί βἰηρ]ο Ὀοοῖς οὗ 
Αοί, 6, ἵη οοπη. Τοῦ., χορτοβου{οά ὮΥ  δεπίεπσςΣ ὁ εἶναι τυ]λο]ν ὃς 
ἀειεγπιέπε, Ἡ οοποϊιάεώρ)  φιδδοπῤὶ σοπάεπιπίπα) ὅ Το 
«ἰειεγποἰπαἰέοπα Ἐποτα,} ιο ἠπ]ωπείίρης,» Ματ} ὕ νο ἆε- 
ογεσδ2 Ῥοηπ, Ἡ αἷκοί,, Ῥοοί μη. Ὠοᾶᾶ., Ύ6Ἓ,ς ο ἐπδιίπία)) ἴἶιο 
Ἰπβϊὑαίίοπς, Ὄσπα. Α Γιζρπιοπέ ο πο Ἠυτηλτ ταἰπᾶ πι Ὦθ- 
οὔπιθ ΑΠΥ οπθ οἱ {16βο {π 16 ἀδτο]ορπιθπῦ ἃπᾶ οκθοι{οπ, Ίο 

Ἰαπθ, πλ πααοἩ Ῥτορτϊαίγ, ὑταπβίοτγοᾶ 0 ποτά ἀορλαίᾳ 
Ἰηπίο ους ]απρυασο, ππά Ίουο {6 πηὶρ Πιό, η οἳς οαγτθπσσ, πι αἱ 

Ῥχορυἱοίγ, τοπᾶ, “(λε ἀολγοτοᾶ {ο ἴ]οπι ιο ἀορηπαία οἳ ἐ]ιο 
αροβῖ]ο5 απ ο]άοτς {ο Καορ; Ῥαΐ ἐῑιοίν ἀορπιαία πουο αἱ νγαγδ 
ἱπ[α 01ο, πΥ]λή]ο ο απο α,παγβ {11919, 

} Κωλυθεντες ὑπο του Άγιου 11νευματοε. }τοήδὲά διπί ἃ 

ρέγίέα δαποίο ης η Αβία ἀοοὐτίπαπι ογηηρο]ί ἐγαάοτοπό. ὕ ΒΥ 

Λβία Ίοτο τνο πιαςέ απᾶρτείαπᾶ Τοπία, α5 π οἩ. 2: 902 Ιζαἰπω], 
Ἔμο ρνοἱήΡίέίοπ ἐο ῃζοσθοᾶ Ίπίο Β7 ἐΠ]πῖα, η8 οπ]γ ἴ]ιο ἀῑτοοί- 
Ίπς οἳ Ῥαμ]8 οουταο {πίο Έμτορο. 

κ Πο Ίἴνευμα ἤησου, “πο Ερὶπϊὁ π]ἡὶσ] ιο βοπᾶς,} Ἡπο]κοίξ. 

η Πῖ5 4Ώροαχς βοπιον]ιαῦ αποπιΙοΆΒ. Ίποίο {6 πο ῥατα]]ο] 

Ραββα5υ ἵπ πο Οὐδάαπ Βοτὶρίατοβ. ο, ΠΟΠΟΥΟΣ, τοαά ὑῑιο 

γπίσας, ΒΡΕ. Ὥοσα, απἀ Αἱος, Μο. Όσο ἸΠοίδίοϊα απά 

πἱέαν ροτ Νοβίοιαποβ ΓΑΊΕΑ1ΙΟΒ, αῦ οἰατοῦ οκ Ρ4δ1118 ἔαπι 1ο ώπῖβ 
ἔαπι ἄὐοίς απἱο φο]ίσηα οὗ ΒαἱρΏς οὐ παπα ήθ) «ο 

Έαῦον (Μα]]οις Πνθίίοοταπι), δρ. Ἡοβῖ, ποῖ, Ῥοπη, Ρ. 811, 

1 Ὅραμα δια της φυκτος ὠφῦη τῳ Παυλῳ. Ὅραμα ἵ8δ, ση] 

οπο ϱχοορΒοη, οοπΏποά ἴο {ἴλό Αοἲβ οἱ ΑΡοβίΙ6Β. Ῥοΐπς οἴστοι 

ἄπιος ἵη {Ρῖβ βἰηρ]ο Ῥοοῖς, οπἆ οπΊγ οποθ οι οἱ 16, ἵπ {λθ ΟΗτίε- 

επ Βοηρέατοβ, «Αοὖς Ττ 531, 16 18 τοπᾶοτοῦ, οστη, ΥΥ., εἰσ]εό 
ἵὰ αἲὶ οέποτπ 64568, Φἱίοηπι Ὅρασις οπΏσθ οσους ἴπ 1Πἱ9 Όου]ς 
Λος, 21 1Τ, πἱδο τοπᾶοτοά οἰδίοι. ἱδίομθ 89ο 1ο Πο]άοεε 
το]]οί ἄποατις. Τηο 9708 οἱ ένο απἀοτείαπ ης 4τθ, ἠπάσοᾶ, 

ἠπυπιἰπαίοᾶ, ἃπᾶ {πο ομ]θοῦ βέωπάΒ οι {π αἰίο τοίσυο, 

πα. Ἐξήτησακεν. ΄ Ἡοΐπρ ἵπ νο Πτα Ροϊβόπ Ρίατα], Ώπ]κο {ος 

ἔῑνο Βγρέ Εἶπιο ἱπίούτης 18, ἐλαέ Ίο πας ὅπο οἳ ἴπο οοπιρᾶαγ {ας 

Πνςί ουτὶοᾶ έἶιο βοβροὶ ἱπίο Ἓηπσρο, Ῥαα] Ἀἶοπο Βατ ο 

τὶείοπ; ἴλο ΛΠπσοάοπίαπ οπύτοαδΐης ἔποίη, 54 Ίης, “0088 ου6τ 

ἡπίο Ἰαεσζοπία, απ Πεῖρ ιο} Ῥαῦ ἴλογ Ἱνορο 441 ἰην]εοᾷ {ο 
οπίοτ ἰπίο Ίπτορο, 

α Ευβυδροµησαμεν, ἵ9 ΤΑ Ίπ 8, δίταὶρ] οοµγ0, παμἑοαζζη]ν 

Ὀο[οχο ἐλο τσ, ἸΜοαροΙίβ, Ώοσο πβπισᾶ, νγας α οἱ ο Τησασς, 

Μανίπς α ΠατῬος οἩ πο Βγπιοπίο ΟΕ. 
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ΚΤΝα ΙΑΜΗΞ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

οοι1ςο ο Φαπιοϊηγασία, απά ἐλμθ 

ποχί ὧαι ἴο Νεαρο]]8; 
19 Απά ἴοπι Ίλοπορ 0ο Ῥμί]- 

Πρρὶ, ὙΥΠΙ6Ἠ Ἱδ ἴπο ο] οἱίγ οἳ 
ὑπαῦ ραχῦ οἱ Μαοσάοπία, απ ἃ 

οοἸοιπγ: απᾶ 6 Ὑθχο η ἐλαῦ 
οἱ} αρ]άϊης οοχίαῖη ἄαγς. 

189 Απᾶ ον ἴα καρραῦ] νο 
γγοπῦ οαύ οἱ ἐ]ο ον ΡΥ α 1ναυ 
Βἰά6, νγ]ιοιο Ῥί4γθί Ὕγας ννοπῦ {ο 
Ῥο πιαᾶθ; απάἀ νο δαῦ ἄονπ, απὰ 

Βρθ]κο υηίο πο Ἰνοιηεα ολίο] 
χοδοτῦοᾶ ελε]ιον. 

14 Απᾶ α οθγαίη ΥΟΠΙΔΠ 
ηαπηθά Τγ4ἶα, α βε]]εΥ οἱ ρα1ρ]9, 
ος ἴῑο οἱ οἱ Τηγαίῖνα, νν]]ο]ι 
ν/ογςπἰρρθά ο, ποβνᾶ 15: ν]ΟΒ6 
Ἠεατῇ {16 Τιονᾶ ορεπεᾶ, ἐμοῦ 5 
βἰύοπᾶεᾶ απζο ἴ]μπθ ἐ]]ηπσς υγ] 
νους 6ροζεπ οἱ Ῥαυ]. 

16 Απά Ψλοη 8ο Ίνθ8 Ῥαρ- 
9σεᾶ, απᾶ Ἡ6υ Ἱουδελοίά, εἷα 
Ῥοβουρ]ιό 16, δαγίπς, 1 Υ9 Ἠανο 

απΕσίς τΕχτ. 
ϱ σ θ / Αα 3 ΄ 

εἰς Σαμοθρᾷκην, τῇ τε ἐπιούσῃ 
» / 9 . η / » 

εἰς Λεάπολιν, Ι' εκεῖθέν τε εἰς 
, - 

Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς 
- / 

µερίδος τῆς «Μακεδονίας πὸλις 
κολώνια. 

5 λ / . / 

᾿1μεν δὲ ἐν ταύτη τή πὀλει 
/ τς ο) οὐ διατρίβοντες ἡμέρας τινᾶς, τὸ τῇ 

ε / - / 

τε Ἠμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλ- 
3. ” / 

θοµεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ πο- 
π ο 5 / 

ταμὸν, οὗ ἐνομίζξετο προσευχὴ 
εἶναι, καὶ καθίσαντε ἐλαλοῦ- 

- / 

µεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί. 
Ν / 

 Καίΐ τις γυνὴ ὀνόματι «4νδία, 
/ / / 

πορφυροπωλις πόλεως Θυατεί- 
/ χ Ν / 

ρων, σεβοµένη τὸν Θεὸν, ᾖκουεν" 
ω ε / / Δ / 
ἧς ὁ κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν, 

- Ν 

προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ 
.ν / ϐ ΔΝ 

τοῦ Παύλου. ᾖἸ ὡς δὲ ἐβαπτί- 
ω ον ’ 

σθη, καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκά- 
/ 

λεσε λέγουσα, -«Ἠϊ κεκρἰκατέ µε 

ΠΕΝΙΡΕΏΌὉ ΥΒΡΗΡΙΟΝ. 

οοχβο 6ο βαπιοίμτασθ, οπά {ο 
ποχύ ἄδγ {ο Νοαροϊί; απᾶ 
ὕπθπος {ο «ῬμΠρΡί, νλ]οἩ ἵ8 8 
ομ]αΓ οἵιγ οἱ ἰ]ιαῦ ρανί οἳ Μα- 
ορᾷοπία, πιά α. οοἱοπΥ. Απά 

ν9 αροάο ἵπ ὑμαῦ οἱ 8οπιθ 
αγ Απά οἩἳ πο δαὐραζ], 
γη Ἰνοπύ οιιῦ οί {πο οἱγ ὉΥ ἔ]ιο 
βἰά6 ο α μ1νου, ού {Πες ν/α8 
. οΠΒ{ΟΙΠΗΣΥ Ῥ]αοθ οἱ 1ΡΙΩΥΕΙ; 
απά Ὑνθ βαὐ ἆοινη, αηά βρο]κθ 
{ο "πο ΊΟΠΊΘΗ ἴμαίῦ 1θ58οχζοᾶ 
ὕμαιο. Απάᾶ α ΊΨΟΠΙΔΗ, παπηθᾶ 
']ψἀῖα, ἃ 5ε]]ον οἱ Ῥιχρ]ο, ο 
ιο οἱ γ οἱ Τηγα να, Ίο Υνου- 

εμήρεά ἀοἆ, Ἠεατά πδ; Ἱγ]ιοδθ 

Πθαγί μα Τονᾶ ορεηποᾶ, ἰο 
αὐύεπᾶ ὕο ἴπο {πίηρ8 5ρο]οτ 
ΡΥ Ῥαα].. Απᾶ ν]Πθη 81ο γης 
ΙΠΙΠΟΥΒΕἆ, απᾶ δΥ «ἹοΆςδο- 

πο]ά, βἶιο Ῥοβουιςσμύ τΒ, 5.Υ- 

ἵπς, "ΦίποῬ 7οι Ἠαγο Ἰ]μάσοά 

μα ϱ] 

ο ῬμΠρρί ΊαΥ ἴοι π]ος {1γ01ου τνοδέ, Ιοοπίοᾷ ο. ιο Ῥαπῖς 

Οµπ {48 του παδα 

οἱ 1ᾶϊα απά ἨἩγεῖα, 

ακουω. 1π 8, απᾶ ἵπ ἨΝπιοτοαθ οὔμορ 61865, ο Ἱπιρογίοοί 

κους, ἠ]νᾶ Ῥοἵβ. δίπρ. ἵπιρ., ἸΠᾷ. ος 
οἩ {ο α1Ίτου 6αὐρίίας. τις---κολωνια. 

εροσευχή, 83 ἱπο]οδατο {ου ῥταγου απά πιοζἰ(μέ1ο. 

Ρ ἄππραβ Ίνας {ιο {5 παπαο, 

α Προσευχή ΝΔ ποῦ ΠΙΥΑΥΒ α 6Υπᾶροραο, οὗ α υηἡ]άΐπα, Τί 

Ἡοτο ΔΡΡοβΥ5 ο Ίαγο Ῥουι 4 Ίπο]οβΙτο ἱπ ἐλο οροῦ αἲν, δοῦ 

αρατό {ο {ἐμῇ5 αδθς Ἰαθίγαβῖοπ6 Ίπογθ Ῥρογ/ονπιοά Ίοτο, Πίο αυ 

Όμαῦ πιο πγοτὸ αδιαὶ απιοπσδέ ἴλο ᾖοινδ. ἸΝεαπάον, Ιζαϊπα, 
Ἠας]κοιῦ, 

5 Ταις συνελῦουσαις γυναιξ, Ἔλμο ῬτοδαδίΠϐγ ἶ6, ἐμαί είς 

88 αν {οπιροτανΥ βπυβαΐο {ος 4 βΥπασοραο, α πιοοβίης Ρίασο 

{09 πνουβΜΙρ. Ίοπσο Ῥαμ] βπο]θ {0 ταις συνελθουσαις γυναεξε, 

Έιο Ίγοπιον αββοταὈ]οᾶ, 

. Και τις γυνη, κ.τ.λ. ΤΡ άἶἃ τναβ α- ΥΟΓΥ ΟΟΠΙΠΠΟΩΏ ΠΑΠΙΟ 

απποης ἴμο ἄτοείκ οπᾶ Ἡοπιαπς. 16 σοἰποίάσβ απηναὐ]ψ τν ει 
ἴλο παπιο οξ Ἠθυ οοππ/ίσγ.---Ἠασ]κοίέ. 

Ἰάία Εοσπις ἵο Ἠανο Ῥαθη ἃ Ῥτοβο]γίο {ο {1ο ἆσιγβ) τ6- 
Ἡρίοη. Ό[ο πας α ἄτοοῖς, αοσοτάἶπρ {ο Πας παπιο; Τγαῖα Ὀοῖηρ 
8. ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΏΑΙΠΟ απιοηρςύ {πο (γοςίς. Ἰ]ο Τοτᾷ Ἠπά οροποά 

1ου Ἰθατί, 5ο ιαῦ Εἶιο αἰίεπώεά {ο ἐλο ῬγεποΠίπρ οἳ ἴλο γνοτᾶ, 

ΤΠονο[οτο 6]ιὸ Ῥο]εγας, απά τνας Ἰηπιθγβοά, ἀπιά 3ἱβο Ίου Ἡο1ςο- 

Ἰο]ᾷ, ἵα 1ο πππππον, 80 τας, 16 66ΟΙΗΒ, 45ο ἔ]ο Ἰομά οἱ α 
[μ]ψ. Το οικο αυτης, 38 λογος τοπηατ]κς, οοπείςἐοᾶ Ρτοῦα- 

ΡἱΥ οὗ ποπιθΏ Ίο αξεἰεεοᾷ Ίου Ίπ Ὀπφίπθβδ, ἸἨποϊκοίέ, Ῥίοις 
ποπε απᾶ Ρυοβε]γίοΒ ηαά ρίασαο οἳ ΡΙαΥοΙ α5 πο] ας ᾖοιγς {ου 
ΡΙΑΥΟΡ. 

6Α ο]ου οἳ ριτρ]ο οἱοίῃς 3, ἴνοπα Τηγαίίτα, οἩ ἴ]ιο οοπβπος 

πλοιυ]ά Ῥο τοπᾶστοά 1η οχαος Ἠαπιοηγ ΥΙΟ ἐ]ο πιο τν] οι 1έ 

ἀθποίοθ---τυας Ἱεαγίπρι ΟΥ τυᾳ» Πδίεπίπια {ο αι]; ΊνΠοβο Ἠαατέ 

διηνοιξε, Ἀταῦ Εἶης. Πνδῦ αοὖ., ἴλο Ποτά ]αά οροπεώ, 5ο ἐιδέ 

δ]ις αἰἰεπαεώ ἵο ἴμο ΡΥοποἈο»,. Τὸ Ίναδ πο Τιοτά ἐλπαῦ Γαά 

αγγοδοά Ίου αξίοπίίοη, απ οροπαά Ίου Ἠσατί; Ίσησο αἶιο 

του(ῇ11γ απά ]ογ{α11γ τοσοϊγοᾷ ἔἶιο ποτ οἱ ἴμο Ἱοτά, ἐἶνθι απᾶ 

ἔπουο απποπησοί. «Ίροσεχει», ο αἲἰοπᾶ, οἳ {ο Λόατλετ, ο ἴἶιε 
πονάς τε{οτοᾶ. 

ε Ὁ οικος ἵδ {ουπᾶ πιογο ἔμαπ οπο παπᾶτοά Ὠπιος ἴπ Ν. Τ., 

απᾶ οιχια ΠΟΑΙΙΥ οπθ Ἠιπάτοά πιορ; ΤὈοίλ απο Ἱποά πού 

πιοο]γ ἴο πάϊσαίο {ιο ὑίαίΐτρ, Ὀπί Λἶ8ο ἴπο /απιΐη. Πιῖς 
18 α ΤΘΡΥ 6ΟΠΙΠΟΠ Πριτο Ίη αἳ] ]απριασος αποϊοπε απά πιοήστη, 

πιονο Ῥτουα]οπό, πουγόνου, απιοπρςύ {πο «916, ΊΥΗοβο ἐτίρορ απά 

ᾖπή]]σς, Ώδσπβο οἱ {1ο πίτα απἆ ἰο δσἑρίτε, ὭὝοτο 8Ο τοὶί- 
Εἰουβ]γ τορἰσίογοᾶ παπά Ἱορῦ, ΊΤἨ9 οὔκος αυτης, 38 Μογει ποιὶ 

οὔβοιτες, ρτοῦαὈ]γ οοπβὶβεοᾶ οἱ {επιδ]ο5 πο αβεἰδίοά Ίου {π 

Ῥιβίηςββ. 

Σι κεκρικατε ἵβ, ὉΥ Ἡασ]τοξῦ απά οέμοιβ, τεπᾶοτθά “Ἡ Ίε 

Ίαυε {ι]σα]ρ) τα ]νου, σύπος οι Ἠανο ᾖιάβεά. 4 πηᾶ σίπος 
49ο οηιιπ]]γ ἴἶνο γορνοβοπίαἰἶνος οἱ ει. Ἐτοφποπί]γ 16 που]ᾷ 

Ῥο ππποῖι πιουο Ἱπίο]ΙβίδΙγ τορτοβοπίοά Ὁγ εὔεο παν ὃν {- 

«ΜΦίποο γοι Ίαγο οσοι πε Ομγ]εί ἵπ Ῥαρβίσπι, βοῦ 7ος α[ῇοο- 

ὧοπα οπ ἐλίπρς αὖουο απᾶ ποῦ οἩ πηρα οἩ 116 ΘΛΤΗ11/2 18 πιιιοῖι 

ΙΠΟΥΘ {πίο]ΙαΙὈ]ο απά ροϊπίςᾶ εαν {--α8 ἐπουρῃ 16 Ίνεγθ ἃ 

ἀουδύ[α] πιαθίου. 
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ΧΙΝα ΙΑΜΗΕΘ ΥΕΠΘΙΟΝ. 

ἀαάσοᾶ 1πο ο Ῥο ΓΙ μα] ἴο 1ο 
Τονά, οοπιθ ΙΠῖο ΠΙΥ Ἠομβο, απά 

αβ]ζς (ἶογα: Απᾶ βἶιο οοηβγαἰποά 

Ἠβ. 

16 Απά 15 81Ο {ο ρᾶ88 5 νο 
φοπῦ {ο ΡΙ4γ6Υ, 8, οθεαῖτι ᾖα1ῃβο] 

Ῥοβεοεεοά υὶζἩ α αρῖηῖξ οἱ ἀῑνίπη- 

Ώου, πιεῦ Ἱβ, υγλ]ο] ῬτουσΏύ Ίου 

πηακύθις ππὰοὰ ραίπ ὮΥ βοοῦ]ῃ- 
βαΥίης/ 

17 Τ]ιο βαπιο {ο]]ονοά Ῥαι] 

οπά π8, απᾶ οχθᾶ, βαγίπς, Έ]οςο 

ΙηΘΗ 419 116 δογγαπίς οἱ [ο 1ηοβύ 

Μὶρ] ο, ΠΙΟ Αἶον; υπο ας 

ὕλο νγαγ οἱ βα]γαίίοι. 
16 Απά 1 ἀἷά Αἱιο ΠΙΑΠΥ 

ἀαγα, Ῥιΐῦ Ῥαυ] Ῥοΐπσ σμεγαά, 
ἑυτηθά απᾶ βαῖᾷ ο ἴπο ρί]ξ, 1 
οοπιπηατᾶ ἴ]ιθο 1 ἴλο παἸπο οἱ 

ᾖορδας 0180 το οοπηθ ού οἱ Ἠ6Υ. 

Απά Ἡο οὔπιο οὐ ἴ]ιο 6αϊης Πο}. 

19 Απά Ὁ]οη [ου πιαβίεγς 

ανν ἔλαύ ἴμο Ίορο οἱ {λαῖν σα]ηβ 
88 6οπο, {Ἠ6γ οδασΗῦ Ῥαμ] απ 

Εἶ]ας5, απά ἆπουν 1ο Ἰπίῖο ιο 

πιαν]κοί-ρ]ασς απῖο ἐῑο τ1]ους, 
90 Ἅπά Ῥτουσᾗύ ἴλοπι {ο {ο 

σΒΕΕΡΙ ΤΕΧΤ. 

πιστὴν τῷ κυρίφ εἶναι, εἰσελ- 
θόντες εἰς τὸν οἶκόν µου, μεί- 
νατε' καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 
160 .Ε / δὲ , -- 

γένετο δὲ πορευοµένων ἡμῶν 
Ν 

εἰς προσευχην, παιδίσκην τινὰ 
/ ο / . 

ἔχουσαν πνεῦμα ᾿Ιύθωνος ἆπαν- 
ο) ε - / 3 

τῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολ- 
Ν / ο) / Αα 

λην παρείχε τοῖς κυρίοις αὑτῆς, 
/ ο 

µαντευοµένη. ᾖᾗ αὕτη Κατακο- 
/’ / Νο - 

λουθήσασα τῷ «Παύὐλῳ καὶ ἡμῖν, 
3 /. 9 ϱ 3/ ἔκραζε λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄν- 
ϐρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ 
τ / ΣΧ [τά / 

ὑψίστου εἰσὶν οἵτινες καταγγέλ- 
λουσι ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίαο. 
18 Τοῦ οὔτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς 
ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ 1αὔ- 
λος, καὶ ἐπιστρέψας, τῷ πνεύ- 
ματι εἶπε, Ἱαραγγέλλω. σοι ἐν 
τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ ἄριστοῦ, 
. ο 3 ” ω) ᾽ - 

ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς. «Καὶ ἐξῆλ- 
.. ” 4 195 / λ 

θεν αὐτῇ τῇ ὡρα. 1δοντες δὲ 
ε / »Σ. 4 3 οσον « 

οἱ κύριοι αὐτῆς, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ 
ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπι- 

/ Ν -- 

λαβόμενοι τὸν «[αῦλον καὶ τὸν 
Δ 

Σίλα», εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν 
Ν 3 

ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας' ὃν καὶ προσ- 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

118 {ο ο {αμ {α] {ο ἴμο Τιοτἆ, 

οοπιθ Ἰπίο 1ΙΥ Ἠοιςθ, απά {ηειθ 

1οιασίῃπ. Απᾶ 5ο "οοπβύναϊπθἆ 

18. 

Απᾶ 58 νο υυοπῦ {ο ῬταάγοΥ, 

ἃ. οογίαίη Ὑπιαίά, Πανίης ἃ 

αριρ οἳ ἀϊνίπαβοη, πηιοῦ 

38, Πο Ῥτουσαύ 6 πιαδύθις 

ΙΥΠΟΏ ραΐπ ΡΥ βοοἰΠδαγίηρ. 

Τ]ο βαππο 5{ο]ογεᾶ Ῥαι] απᾶ 

πα, απά οι], βαγ1Πς, Τ]οςο 

ΊΊΘΗ 31ο ἴμο βοτναπα οἱ Ί]ιο 

πιοβύ Πὶσίι ο, νο θµοῖν {ο 

ας 1ῃο νναΥ οἱ βο]γηίοη. Απά 

{μ]ς αἩθ ἀῑά πιααΥ ἀπγας Ῥαύῦ 

Ῥαπ], υουζχασσἆ, ἑαγποά απ 

Βαίᾷ ο {ο αρἰηό, Ι 6οΠ]- 

πιαπᾶ οι 1 ἴ]λο παππο Οἱ ἆο- 

βα5 Ο]ςῦ {ο οοτηθ ού ο{ Ἡου., 

Απᾶ Ἡο οσπ1ο ομί 0ο 8ΗΠΙΘ 

Ποιγ. Απᾶ ν]ηθη 1λθ ΥΗΗΛΑΤΘΙΒ 

Βανν ἐ]αῦ ἴλλο Ίορο ο{ ὀπεῖχ σαϊπ 

Ίνα8 σοπΠ0, ἴἨ6γ οπασΏί Ῥαυ1 

ΕΠ Φ1188, απᾶ ἆναυν οτι Ἱπίο 

Όλο ππανκοῦ-ρ]ασο, Ῥοίοιθ ιο 
Ἰηασἰφ[χαῦθ. Απά Ὀτουριί 20 

16 

7. Και παρεβιασατο ἡμιαρ, αἰηιμε αοο ΠΟΒ εοθρῖέ, πθπιρθ ϱΥέ- 

οἶδιδ. Α. ἰωί]αγ πβο Οἱ παραβιαζοµαι ἵδ [ουπᾶ Ἰω]κο 14 : 25, 

{σοπιρο]. ἰ]νσηι {ο εοπιο πι. Βοοτδίος γνλον υτρίπᾳ Ἱΐς ἀδοί- 

ΡΙ6Β {ο οπίος προην ἴλμο ατά που ρα] οἳ γ]γίας, 1ξ6Β ο βἰτηῖ]ας 

Ρ148ο, εγω δε επε την αρετην ἡκειν βιαζοµαι. Ῥτίοσας απᾶ 

Εϊδπου οἩ 1μτ]κο 24 : 29. 

Ν Παιδισκην τινα, τορτοφοπἰθὰ ὮΥ ὧαπιδεῖ, πιαὶζ, πιαἰάση, οπᾶ 

Ἀνο ἴἶπιοῬ ἵπ Ῥαμ] {ο ο αἱαήδης, θοπά πιαἰῶ, νοπά 1υοπιατ. 
Εἶνευμα Πυδωνος, ο Ἐγ{λλομ]ο βρΙΙ8; δαιμονιον µαντικον, 3 

Γοτίαπο-{ο]πρ αρἰηζ. ΤΠ ηλπιο 18 ρίνοι {0 {ᾖοβο ῬοῦβοηΒ 

πλο Ί/ογο Ὀομενοά (ο ὃο αδίο, Ὦγ βοπιο Ῥϊνίπο ἱπερίταθίο, ἐο 

{οτοίο]] (αύάγο ογουίΒ. Ῥ]ηίανο] ΟἩ ιο οο]{ρβο ος {ο οΓ46168, 

Ρ. 414, ΒΑΥΒ, τους εγγαστριυύους Ἔυρυκλειας παλαι, νυνι ἴΤυ- 

Θωνας προσαγορευοµενοι. 18ο Νουο {ΟΓΠΙΟΙΥ οα]ἱοᾷ Ἠ1γ- 

οἶσαῃ οπί]οφιιἰείς (τοπι Ἰανγο]ο, ιο Ἱπγαπίου οἱ ἐἱιὶδ {ουπι 

οἳ ἀἰνίπαιίου), Ῥαὲ ποῖν {οΥ αἲο οπ]]οά Υ ἐπίαπς. 

κ Λὗτη κατακολουῦησασα τῳ Πανλῳ, κ. τ. Λ., Γο]ουεά α[ίετ, 

1ωα]κο 23 : ὅδ, απά Ἱετο {οογοᾶ Ῥαυ], 18 1έ5 γγ]ιοῖς οπ/ζοπογ 1Π 

Ἡ. Τ,  Τί8 τοοῦ ἶς κολλα, β]αίθι, ρἱιο; Ἰοποθ κολλαω οἶμίπο, 

1 αἀλετε [έλα ϱἶωε, Ρἱ05. Ρᾶ88. κολλασμαε, ἁβριαίΐπο, αζλιάώνεο, 

πάλμοτο γν Ῥουβονοιίπρ απδἰάαἰ(γ. Ἔλμαρ Ίνας Ῥατ] απᾶ 148 

{ο]]οιγ-ΙαΏογους Παπηίοά τν ή ΗγροονϊίοαΙ ἆδπιοπ, {ο 

πιοβέ οᾷίοαβ οπο τοροτ{σά Ίπ ἴλλο ΟἨπίβίήαη Βορίαν6β. 

Σ ΕΒαΐ Ῥααϊ, οαταροᾶ πὶῖι ἐς ἄσπιου, βαῖά, ΠΤαραγγελλω 

σοε ἓν τι ονοµατι ἶησου Ἄριστου, εξελθειν απ αυτη Απᾶ 

η ϱη ἰηδίαπ ἐ]ο σοπηπιαπἆ Ίνας οὐογαά, 1π {1ο πατηο οἱ {οββ 

ΟΙνὶέ οοπιθ οιῇ οἱ Που. στο, πο ἅπά ἆοδιδ, απᾶ Ομτῖδέ, Όού 
ππαΓΙΠΤΟΠΕ, ποὺ ἔ]λα 1οδιβ, ένο Οµαΐδί, ΤΠἱ6 ποι]ά Ἠδγθ Ώοσμ, 
αἲ ἐπί εἶπιο αηά Ῥ]ασο, ΙΥΠοΙΙγ τοάυπάαηέ, 

Ξ Τῃοςρ ϱτοςᾷγ ἆορβ, δοεῖπρ ἐλείσ ἆσπιοι β81η8 107076; 

Ποᾶ, επηγαροᾶ, Ἰπὶᾶ γἱοοπέ Ἠαπάς ον Γη] απᾶ Βί]αβ, απά 
ομτη]οᾷ ἔἶιαπι Ὀθίοτο του αρχοντας, 11ο τηπρϊἰβίταίθα. Ίλεεο 
βοηαίοτς οὐ πιπρ]σίγαίορ οἱ {90 {οΥΏΒ Ίνοτο [Τε οἳ {16 οἳγ οἳ 
Ἔοπιο, απᾶ πγογο ο]ριυίο {ο αἩ οἱήΖοι Ῥχ]νί]αρος {πουο, Ῥαἱ 

απᾶ ΒΙπ8 πνοτο Ὀτουρ]ιό Ῥοίοτο {ἶνο ΡυβοίοΓΒ, ος οἵίΥ ἠαάρος--- 

πιαρϊβἰταίοῬ, ΟΥ 1ΠΔΥΟΤΒ; 48 ἴπθπ πάριβίοοά---} οπο Ίν48 οΏ]οί 

οτ ρτορἁσπθ,. Οἴοστοι βρθαλήηρ (Αρταγ. Ἡ., ο, 84) οἳ 1ο «μη: 
οἶγέ, οἳ. φιαἰμογυῦτὲ, ΒΑΥΒ; “« Οσπι ἵπ οὐθοτί6 οοἱοπίΐς ἀπαπιγ{α 
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πηθρἰδγαΐθβ, βΑΥἱΠπς6, ΤΊ6βθ 1Π6Η, 
ῥοΐπς ἆονβ, ἆο οχοοοᾶϊησ]γ 
ἑουρ]θ ουν οἱὔγ, 

91 Απά ὕοαο] οαβῦοπιβ νη]ο]ι 
αἲο ποῦ Ἱαν{α] {ου τς {ο γοοσῖνο, 

ηθ]ζμθν {ο οὔδογνο, ὑθδίης Το- 
ΤΙΔΗΒ. 

99 Απᾶ ἴο πια] διά 1086 4 
ἰορούπον ασαἰηκύ δια: απά ἴ]μο 
πηασἰθίταἴθς τοηύ ο(ῇ είν ο]οί]ας, 
οπά οοπαπιαπᾶοά {ο Ῥεαῦ ἐο. 

95 Απά ποη 016 μαά ]αιά 
ΠΙΣΏΥ βὔ]ρος προη ἔΠοπι, ἴλεγ 
οπςῦ ον Ἰπίο Ῥριΐδοι, οἰαχσῖης 

ἔἶνο Ἰαϊ]6υ ἐο Καορ {μετ Β4{6ΙΥ: 
94 ο Παγίης τοοεῖνες βιιοἷι 

Ὦ 6πα1ρο, ἑμχαςύ Ποπ {πέο. ἴπθ 
ΙΠΠΘΥ ΡΤΙδΟΗ, απά πιαἆθ ὑ]λαῖν {εοί 

{αδύ ἵη ἐ]μο δὔοο]ς», 
26 Απᾶ αὖ μάπὶρ]ὺ Ῥαι] απᾶ 

Οἶ]πα Ῥταγεᾶ, απᾶά βαηςσ ῬιαἶδοΒ 
απίο οά: απά ο Τ1ἱ8ΟΠΘΙΒ 
Ιμοβχά θπι, 

. - ο / 

αὐτῶν οἳ δέσµιοι. 

αππΏΕς τΕΧΤ. 
/ Ν . 

αγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρα- 
- 5 Φ . 

τηγοῖς, εἶπον, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι 
’ ς Δ / 

ἐκταράσσουσιν ἡμῶν την Ἠπό- 
9 ο ς / 21 ν 

λιν, ᾿Πουδαῖοι ὑπάρχοντες' -' καὶ 
/ 5), Δ 3 9ᾗ 

καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἐξ- 
. / ΔΝ 

εστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ 

ποιεῖν, «Ῥωμαίοις οὖσι. 3; Ἰαὶ 
/ ς / - 

συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ αὐτῶν 
5 Ν ο / 

καὶ οἱ στρατηγοὶ περιῤῥήξαντες 
» να... / 4 « / 

αὐτῶν τὰ ἱμάτια, ἐκέλευον ῥαβδί- 
28 / 3 / 3 

ζειν' Ὁ πολλάς τε ἐπιθέμτες αὐ- 
. ΝΔ 

τοῖς πληγὰς, ἔβαλον εἰς φυλα- 
Ν .ν 

κὴν, παραγγείλαντες τῷ δεσµο- 
/ - » / 

φύλακι, ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς" 
24 / 
3 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰλη- 

Δ 5/ » Δ 9 Ν 2 
φως, ἔβαλεν αὐτους εἰς την ἐσω- 

/ Ν Δ Ν / 
τέραν φυλακήν, καὶ τους πὀδας 
-- μ / . Ν / 

αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. 
ϱ Ν Ν Ν / . 

356 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον 'Γ{αῦ- 
Ν / / 

λος καὶ Σίλας προσευχοµενοι 
5, Ν / ο 

ὕμνουν τὸν θεὀν' ἐπηκροῶντο δὲ 
3 ἄφνω δὲ 

ΠΕΝΙΡΡὉ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

Ἠθια ὐο ἴ1ο πιαρ]θἰχαζθΒ, 84Υ- 

πα, Τ1686 Π1ΘΏ, Ῥοϊηρ 6υΥΒ, ἄο 

"οχοθεᾷἴηρ]γ ἐχοιβ]θ ος οἳςγ, 
απᾶ {θαςσ] »οαβύοιπε, υυμίο ατς 

ποῦ Ἰαν{α]. {0Υ Ἡπβ {ο γθοςεῖνθ, 

οἳ {ο οβειγο, Ρεῖηρ Ώοπιαῃς. 

Απά πο ππα]Πίαᾶο 1ο56 α 25 

ὑοσδίμαθι ασαϊηςὺ {λοπι, απά 

πο πππσἰςίταίες, «ανίης {ογη 

ο{! ὑ]οῖχ ραγπιθηῖς, οοιπησπά- 

ο {ο Ῥοαῦ πο. Απά νο 

ἴΠ6γ Παᾶ 1οᾶ ππαΠγ αὐτῖρεβ 

ον {ἴλοπι, 16 οπδί Ίλοιι 

1Π{ο ρτίβοη, ομαχρῖηρ {πο 1110 

ἰο Ἴκεορ παπι βα{οΙΥ; Ὁμο, 

Παγίης χεοθὶγοᾶ ΒιιοἩΏ Ὦ οἩαχρθ, 

ἐλταςί {ποπ Ἱπίο μο ἴπποιυ 

Ῥτίκοη, απά πηαάθ {μοῖχ {εοί 

{πβί Ίπ ἴλο ἀρίοσ]κς. Απιά οὐ α]ά- 26 

πϊσαῦ Ῥαπ] οπᾶ δη «ρταγαᾶ 

απᾶ επηοσ Ῥγαΐσοι {ο ἄοά; απά 
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ιο Ώείβοηςτς πθανά {1θίὰΣ απ Σύ 

αρρο]]οπίπισ, 14 8ο Ριοίογος αρρο]]ανί το]οβαπ{ Τ]μή9 οσρ]δίη8 4 Γιρ το ξυλον---ειληφως, Ῥοτῇ, ρητί, πο, λαμβανω, Ἠαγίηρ 

ΜΥ {ιο Ώοπιατ Ρυ26οἵΒ Ἱο]ά ἐ]ιο γαπ]ς ο/ {1ο τοσίατ στρατήηγοε, 

έ]ιο θῑε]ο αβδιπησᾶ ὮΥ ἴ]ο Ῥ]ηΗΠρρίατ πιαρἰδίταἴοΒ, Τί 18 {ιο οπ]γ 

0856 ἵ Ἰη]ίο]ι Τωη]ςο ϱἶγοβ {λἱ6 παπ]ο {ο έ1ο τα]ους οἱ α οἱ(γ. 

. Έκταρασσουσιν. Τμ ποτά 18 {οαπᾶ Ίπ ο Οληἱςίίαπ. 

Βοτϊρίέατος οπ]γ ἵπ (ή Ῥαβεαρο, Ίαρασσω, ΟΥ ταραττω, {8 

τοοῦ, 18 {οαπᾶ βογοπίσσα πιο, αμά ἰ6 αἱ παγε τοριοδοπίοά ὮΥ 

ἴιο γνοτά ἰγουδίό, «ογαβα]θα απ Τί Ῥοίέγ Ῥτίησο Ἱνθιο αἵπ- 

{α11γ (πουῦ]οά πνον ὦοβις πα Ῥοση, 36 βιρροβοᾶ, ἵπ ἐλοῖτ 
ρο]εσα] 6οπςο, ιο Ργοά]οίοά ζΐπα οἱ ἴ]ιε ὕσιυ». 

6 Απά ἔσαοἩ οαβίοπις, εὔη. Ένουγ ἔοτπι οἳ Ῥαραπίπι, 

ου Ρο]γ(λαίθπι, 85 {ο]ογαίοά Ίπ Ὥοπιο, Ί]ιο ᾳοβροὶ απά 15 

ἱπβ λα θίοης Α]οπο 6ο Ἱποτα]οίθά, Τέ πας αν ρίτΊ]ορο ο]αίπιοά 

ὮΥ 6Υ6ΡΥ Έοπιπη {ο πποταμίρ πηαίογεν ποᾷ, οἨ βοᾶάοββ, Ἡθ 

Ῥἱοαβοᾶ, Ἐοταίπποτβ, ἱπάθοᾶ, πγοτο οοσπβἰοπα]]γ ἹπΗΙἱ{οά {τοπι 

Ἰπίνοδμοίηρ {ονοίρα ἀῑγίηιήοβ, ἈἩοπιαμς, 1 18 βη]ᾶ, Ὕγοτο Ροβὶ- 
Ονο]γ ηλ Ὀἱἐοᾷ οἰγουτηοϊςίοἩ. 

5 Οἱ στρατηγοι, ιο πιβρὶδυταίοβ, περιῤῥηξαντες αυτων τα 

ἁματια, Ἰιαυΐπρ ἰουπ ο ἱλμεῖ ϱαγηιεπίς---ἴοβο οἳ Ῥπα! απᾶ 

ΒΗ]8--- σοπαηηπάσά {ο Ὀοπύ {λλομα, ϐ Τ]μο ἵπιρονίοοῦ ἴρπςο, ας 

πο] ο,βοντοᾶ Ὦγ Ῥνοί, Ἡπο]καίδ, απᾶ οἰμοτς, “ἰπ παγαῖοπ 
βὐπᾶς ἰπθίοπᾶ οἱ ο πογ]ςῖ, εὐἱοη. ἴ]ια ουγέίεν τυοι]ᾳ τερτοκοτὶ 
{16 ααἱ αἲ ΡαδδίηΏ εώπάετ Ἰς ου γε) ΤΗΙΒ {6 Ργοβιπιος {ο 
Ὁο οπθ Οἵ ἔῑιο {Πςίπσος {ο τηλῖο]ι Ῥαυ] αἰΙαᾶᾷοβ Ἱτ]οὮ Ίο 8Λ78, 
ες Π ννίσς γης 1 Ὀοδίοι ππὶθ γοἆβ.) 

τοσοῖγοᾶ ἐπί σοπωηαπᾶ, σαρη]οά απᾶ Ἱηππυιτοά ἔλοπι {π 1ο 

ἸπΏςγ. Ῥανί αξ {ῑο Ρτΐδο”. “Απά οοπ]πεᾶα ἀλαῖτ {0οῦ Ίη {νο 

Βέοοίςα, Ματᾶ, 1 «' Γαδιοπεά υλοῖσ {θοί ἵπ ἴμο β{οοῖκβΣ Ἠγαϊεί,: 
6εβοοιτοᾷ ἐλαίν {οοῦ ἵπ ἴμο βίουία,Σ Ῥοπη, Έ]μοπιρ., Ἰεβ. 

Ὠοάᾶ,, Βοοίμν, Που ἁσιπιέο {ο οοτηπιαπᾶ, απᾶ Ἠουν Ργοοῖδο 

ιο οὐοάίοηπσο! Ίο Ἰαΐοι, ἵπ ιο Βτβῦ Ῥ]ασο, οοπᾶμοίἰοά ἔἶιοια 

ὑπίο (ειϱ) ΡΙίδοπ, λλθ ἐππεγηιοδέ Ῥτϊδοι. 1π {μο 6οοοπ4 Ῥ]ασθ, 

Ὦο βοουτοᾶ {Ἠθτι ἐπίο (εις) ἴἶο Ῥ]οοῖς. Το 4ΏῃοαΙΒ {ο Ίλγο 

Ῥοσδι. ἃ ΤΟΡΥ οοηβοἰοπ6ἰοιΒ απᾶ Ἰαν-αδίάϊπρ ομαγποίον, Τϊς 

Βοφιιο], ἰπᾷσαᾶ, ἀἆσγο]ορος απᾶ οοπβυπαπηπέοβ (ή οΏαποίοι" 

ϊ6[]ο, 

5 Προσευχοµενοι ὄμνουν του Θεον. Ίο {πᾷ προσευχοµαε 

οἱρ]ῃίγ-βογοπ πιο ἵπ Ν. Ἠ., α1παγε ἱταπβ]θίοά ῥγαή ἵα 8οπιο 

οἳ ἐᾖο Ποοίίοηβ οὗ ἐῑναῦ τνοτᾶ. Τί6 αββοοίίο, ὑμνεω, ἵδ Γοαπᾶ 

οπΙγ {οι πιο ἵπ Ν, Τε ἰπίσο ἰταυθ]αίσά, οίηᾳ Ρταῖϊδἁ ἴο 

αοᾶ, απ. ἐπίσο, δωπς α Ίημππ. Ὕμνεω, Ἰωβἠπὶσοά ᾖή/πιποι 

4ἶσο τορτθβοπἰοά Ὦγ αρο Εταίίας, Ἰ Εἴυο ἐαπ]ς; ἰαμᾶο, 1 
φταΐδα; σεἰεῦγοι ἶ οεἰεῦγαίε. "ΓΙΙ8 τἉβ Ἡ Τ4Υ6 00οΠΙΊ6Π60, «Αύ 

πιάπἰρηὲ Ῥατἱ απᾶ Βίας Ῥταγίης (]ηηπεώ), Ῥναϊδοᾶ αοα, 

Ἐπακροαομαι. ΠΠ ποτά 16 {οαπᾶ πο]ατο εἶκο Ιη {ο Ν., Τ. 

Ἰπαιάίο --- επι απᾶ ακροαοµαι, το Ἰέατ ῥετ/εεΙΦ, ο [φίσ. 

Ἠ]ήβ 16 πιοβέ 8ΡΡΟΒΙὲΟ ὕο 1ο οοσββίοπ. «Ώἰαίεπεά {ο λεη 
πλή]ο {Που βαπς. ἩἨποκοῦί, “Το ἱπιρογίοοῦ «εεσγίῦός ἴῑιο ποξ 

ιο ποπ] ρί πτου]ά στο πιοτο]γ τεἷαιεά 18.3 
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90 Λπά απζάεπΙγ ποιο ας 
ο σιοαῦ ομχ πα πθίο, 8ο {μαῦ {μα 
{οαπάαθίοπβ οἱ ἴμο ρεῖβοη νεο 
βµακοης απᾶ {πιπιθδϊα[οἶγ αἲ] ο 
ἀοοβ 6ιοθ οροπθἆ, απά ονοἳΥ 
οΠ0’8 Ῥαιάς Ίν6υς ]οοβοἀ, 

27 Απά ἴλο Ἱθερεν οἵ Ίο 
ῥιήδοι απνα[ζηρ ου ο{ Πΐ6 εἶσορ, 
πηᾶ δορίησ {116 ῥ)]5οπ-ἀοοίΒ οΡΏοἩ, 
ἰιο ἆνουν ουὐ λΐ5 βνγογά, αιά ονου]ά 

ἠανο Ι]]οά Πἰπιςο]ί, δαρροδίης 
Ὠιαῦ νο Ρηήβοποῖς δα Όοθη Πσά. [28 

98 Ῥπί Ῥαι] ουἷθά νζμ α Τοιιά 
γοίσο, βαγίησ, Ὢο ἴἼλγβε] πο 
πανιά: {0Υ νο αἲο αἲ] Ἰθτθ. 

99 που Ίιο οα]ἱοά {ου α Πο], 
απά ΑΡΥΑΠΘ 11, απά οὔπης ὕχοιι- 
ρ]ίπα, απᾶ {οἱ] ἄοννη Ῥεΐογε Ῥοπ] 
"μις Οί]ηβ; 

90 Απά Ῥνοπαμί ποπ οτῦ, 
απᾶ α1ᾱ, 9198, υιό της 1 ἆο 

ο 6 βαγαᾶ 
91 Απά {Ππ6γ εαἷᾶ, Ώε]ίονο οπ|, 

νο Τιουἆ ἆθ6θας Ο1Εδέ, αλά ἐλοι 

βΊια]6 Ῥο εανεᾷ, απᾶ Τ17 Ἠοιβο, 
9 Απά ἴιεγ βραίκο υπίο Ἠήγχι 

απεξκ ΤΗΧΤ, 

σεισμὸς ἐγένετο µέγας, ὥστε σα- 
λευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσµω- 
τηρίου" ἀνεφχθησάν τε παρα- 
χρῆμα αἱ θύραι πάσαυ. καὶ πάν- 
των τὰ δεσμὰ ἀνέθη. ἡ ἔξυπνος 
δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ 
ἰδὼν ἀνεφγμένας τὰς θύρας τῆς 
φυλακῆς, σπασάµενος μάχαιραν, 
ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νοµί- 

ζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσµίου». 
ἐφώνησε. δὲ φωνῇ µεγάλῃ ὁ 

}Γαῦλος λέγω», 1Ηηδὲν πράξῃς 
σεαυτῷ κακόν ἅπαντεν γάρ 
ἐσμεν ἐνθάδε. ᾗ Αἰτήσας δὲ 
φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος 
γενόμενος προσέπεσε τῷ {{αυλῳ 
καὶ τῷ Σίλα" ὃς καὶ προαγαγὼν 
αὐτοὺς ἔξω, ἔφη, κύριοι, τί με 
δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; Οἱ δ 

εἶπον, «ΠΠίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον 
1ησοῦν «Ἀριστὸν, καὶ σωθήσῃ σὺ 
καὶ ὁ οἶκός σου. ὃν Ἰαὶ ἐλάλη- 
σαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου, 

ΒΕΝΙΡΠΟ ΥΡΗΕΡΙΟΝ. 

αιάάοπ]γ ἴπειο ἵνα α ριοδύ 
οατζμα πας, ο Όπου ἴλμο {ου- 
ἀπίίοπς οἳ ἴλο Ὦιίβοη 1/0Υθ 
βησοη, απά Ἰηηιοδίαίο]γ αἲἱ 

ὕπο ἆοοιβ νους οροποᾶ, απά 
6Υ6ΙΥ οηθ”8 [Ῥαπάβ γγοιο ]οοςεά. 
Απᾶ Όλο Ικοσραί οἱ ἴ]ο Ρ1ίδοι, 
αυγα]απρ οα{ οἱ Π8 εθερ, απᾶ 

5εεῖης ο Ῥιϊδοπ-ἆοοιβ ορεΏ, 

ἀνοιν Πΐ8 βιυογᾶ, απᾶ ννοι]ᾶ 
πανο ΙάΠ]οά Πήπαβθ]{, αρροβίπς 
ὑμαῦ πο Ῥιῖδοπθυς ὅπαά Πας, 
Ῥιῦ Ῥαα] οπἱοᾷ νο α Ἰοιά 
νοίσο, 5αγἴπς, "Ώο γοἈχβεἩ ηο 
Ἠαύπα: {0Υ Ὑθ ἆ1θ αἱ Ἰειο. 

119 

ΤΈποαη Ίο οα]]6ά {ου 'ΠσΠίςβ, απιά 20 
ερταπϱ 1η, ἃπᾶ 6ΑΠ1Ἰ6 {γεηῦ- 
ᾖπα, απᾶ {οἱ ἆονπ Ῥείοιο 
Ῥαπ]. απᾶ Θί88, απά ῬχουσΠί 
ἔλθπα οῦ, απ κα1ᾶ, τς, σα ῦ 

πιαςθέ 1 ἆο, Ἰη ογᾷςχ Το Ὦο ὑδην- 

οἆ ἵ Απά 1πογ εαἷᾶ, Ῥο]ϊονε 

οη {ο Τ,οτά ο σβας ΟἨτβ6, αι, 

γου εΏα]] Ῥο εανθᾶ, απᾶ ουν 
Εα]γ. Απάᾶ ἴ]θγ βρο]ο ο 8 
Ἠΐπι πο ον οἱ ιο Τιοτὰ, 

51 

9 4 

Γ Ἆαι παντων τα δεσμα ανεύη. Ἔλο οροπίπρ οὔ ἐἶιο ἆοοιβ 

15 γΑίΜοΡ {ο Ὦθ αδον]θαᾶ {ο ἴο ροΐγου ΙγΠῖο] ομαδοά ἴλο ος {11 - 

α παίζει; {απ {ο ἔλο ομ)ἔλραα]κο 1μβο]ί---ΠΠαοϊκοί,. ἨΒπί ἴἶο 

οτπαα οϐ {1θ πίτασ]ο 15 {οαπᾶ π {1ο Ί48ί Ἱέοπα, ιο Ὀαπας ο) 
ευετή οπε (ος 6ΥαΙΥ ΡείδοΏει) 106γε ᾖοοβοι] Ανεύῦη 6 Πτεῦ 
πο}. Δοῦ. Οἵ αλιημι. 

δ Έκπεφευγεναι ἵδ Ίιονο {οππά ἵπ ἴιο ρογίοοῖ, Ὁοσαιιδο το 
ααἲι ὑλιουρ]ι Ῥαβέ, 18 οοηποσἰοά γη] νο Ῥυοβοπέ: βαρροβίπς 

Όλο ΡΙΙΟΠΟΥΒ {0 Ίαυε ος οΥ, {ο Ἰανο οξοαροᾶ. 

} Νοῦ α {ονσ, ουσ απᾶ οἴμους, Ἠπνο ροιρ]οχοά {ᾖοπιςο]νος 

πο ἨΜεί6, οἨ. ἴλο ΠΠΘΡΙΟΠ,---Ηοιν οοι]ά Ῥαα], ἵΏ {ιο ἆατ]κηοςε 

οἱ ιο ρείδοι, Ἡδγο ΙΚΠΟΥΗ {ο Ἰαοιύς Ἱπίοπίου  ΟἨἱ, πουν, 

Ίπ Βαοῖ οἰγουπιείαησος, οοπ]ᾶ Ἡο οχο]αίτη, έως αγθ αἰὶ Ίνεγο ῇ )) 

Ῥυάδάιλάρο βαµροβος {μπέ Ῥαα] πιὶρ]ιό Ἀατο Ἰιοβνᾶ Ἠΐτη οχο]αίτη, 

απᾶ, Ῥοπογο]οαΙγ Ἱπίσπαάίηρ {ο οοπΏρο5ο Ἠΐ6 παῖπᾶ, αζάτοβεοά 

Ἠΐπι, Το οχρ]αω πνασ]οβ {8 πού ἴηο Ῥγοτίησο οὐ ποσῖς οἱ η 

ἑγαπβ]αίος ον ουπιποπία{οςς απά ο οοἵπῃα)ο {ο οοΠσορίίοΏ 

0ἳ α΄ Ρ6ΡΒΟΠ Ροβκοβαῖπς α βρἰν]ααὶ βἰ[ί, υη]{ ιο οοποορίίοης 

οξ αγ οπο ποῦ Ῥοββρεβίηᾳ Β1οἩ α μἰ{ς, ἶ5 απίο ας αηρμἠοβορΏίο, 

Π]ορίσα], απιᾶ απβαίο, Ὁ Τη Ῥλη]ης Αλί γοσρ ποο]απηαν]ό; 

Νοῖί νίπι Οἱ Ἰπίουτθ (Ἠ νοσῖραβ Ποπήπ]ς Ῥαμ]ης Ίου ο0Πο- 

τοταῦ), οππος οπίπι Πίο βπιπας.  ηΠεοπ Ῥαα], τι 3 ]ουᾶ 

γοῖσο, βαὶά {ο Ἠΐπι, ο γουτδε[{ πο ᾖατπι 0Υ 106 αγε αἲὶ 
ογς.) 

Ῥααἱ, 16 8 αθευτησᾶ, Ὦγ πηοδέ οοπηπιοπ{αίοτα, Ίσποι 18 

γοίσθ, Βο Ἰζαίπω] τοππατ]κϐ οἩ {Π]8 Ῥ8βρησο, Ῥαί ἹΤοτας, Ώο- 

βοητηὔ{1ογας, ὐοἰσίας, απᾶ οἴλοτς έπας οχρ]αίη 19: Πα ξ πιβέ 
Ῥο ἆοπο Ὦγ πιο ἐλαί ἔπο ροᾷς τπῶγ ποῦ Ραπ]ὶδᾶ πιο, Ῥδυσιιθο 

Ἡβγο 8ο ἨπιςΕΙψ τοδίοά πποη βο ποσορίαδὈ]ο {ο ἐἶνοιι ϱΟ5, ἴο 

ᾖφο Ἠΐ5 οη πνοτᾶς: Θμίᾶ Γαοϊσπιώζωην πε δέ πιο ρωπίαηί, φαία 

οὔγον ὧῑία αὗυο «γαίου {απ «ιγ]έσγ ἐηπιοαν{α Βαή Κυπα!, απά 
πιοβί Ο8 {ιο πιογο ]ομγηοῦ ἐταπδ]αίοις Ἱπίο πο Πγίῃς ἔοηβιςβ, 

ἔἶναβ τοπάος Ιέ: ΟΘωία πιό /αοἰσπαιμη. πι δαἰωίοην (ΟἱοΥΛΊΙΗΙ 

οοπδογιογῇ Οσο], ν. δἱ, Ἠλιαί πιδέ ὅο ἆομο ὗή 16} ου, 1] 
θ]α]ί 1 ο, ἴιαί ἶ πια οὐιαίπ εἰσγπαὶ οα/είη2 Ίπ ρυαο ορ] 

1οβροή8ο; πο 1οβᾶ, Υ. 98, και εβαπτισθη αυτος και σὲ αυτου 

παντες παραχρηµια. πϊδ Ἰαδῦ ποτά ὑηπιακέαίεῖ ἵ5 τισσςδδα- 

Μ]Υ οοηποοίοᾷ ἵπ ἐ]ο οοπἑοχί πἩ ἐο ποιά οτεσείῖσαἰ οἱ ἐὲ, 

εν εκεινῇ τῇ ὡὧρή τη νυκτος, ἴλο ]αΐ]ου πναθηοᾶ ἐπο ρι]εοποτβ) 

Εἰγίρος; αξίου τνμ]οὰ τοβοβηπισμϐ, Ὦθ Πἰπιδο]ξ απᾶ αἳ] 146 Ἰοιςο- 

Ἰιοἱᾶ Ἱσοτο ἴπππιονβος ἐπ ἐλιο «αππε οι" ο) ια πάρ]ιδ. 

ἑ «δωτα. Ἰ]ο ποια ἶδ ρ]ατα]; τυλοίμον ρομονίο ου βροοϊβο, 
{6 απου]ά Ὄο τορχοδοπίθά {π βιοῖ α σα6ο 45 Ῥ]ατα], 

} ο Αροβίϊο απάαιυβίοοά Πίπι 48 ἰπηυ{σίπς; ποὺ [ου αγ 

ἑοπιροια] Ῥτοίοο[ίοα {5οΙη ιο ον] Ῥουτοτς, Ῥαέ {ποπ ἐἶιο ΒἰΠΒ 

οἱ Μἱ5 119, Ίο απεισου Ἱπά]σαίος πι ϱοποτοιΒ απ απιρίο βαἶνα- 

ὥοτ ἑοπᾶστοᾶ οϱΠΔΙΙΥ {ο Ἠϊπαβο]ῇ απά {απιί]γ. ΤΐΠο ἄογοιορ- 

ταομύ οἳ ἐ1ἱδ απατγου Ἱπο Ἠανο ἶπ ΊἩο ποχῦ Υο:δο, 
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Ό]νο ννογᾶ ος ἐῑιο Τιονά, αι {ο α]] 

ὑμαῦ Ίνοιο ἵπ Ἠἱ8 Ἠοιδο, 
88 Απᾶ Ίο {ἴοοῖς ἔἶαπι ἴια 

ΒΙπο Ίου οἱ ο πὶρηέ, απ 
Ὑναςιοᾶ {ιού Αὔνλρθβ; απᾶ νγας 
Ῥαρἡ]χοᾶ, Ἡθ απά αἲ] Π18, βὐγαῖσ]ι{-- 

ΝΑΥ. 
94 Απά π]θι 116 Ἠοά Ὀγουρ]ιό 

Όισπα 1Πΐο Εΐς Ποπςο, ιο κεῦ πιθα 

Ῥοαίοχο ἔλαια, απᾶ τε]οὶοσᾷ, Ῥθ- 

Ἰου]ης Ἱπ ἄοά υπ αἱ) Ἠὶς 
Ἡομςο. 

9ὅ Απά νν]ηον 16 γνας ἄαγ, ἴ]ιο 
πιαα]κἰγαῦθς βοπύ Ίο βογσοαπίς, 
5υγίπα, 1εὐ λοβδθ ηΙοἨ 6ο, 

96 Απά {μο Ἰκοοροι: οἱ το 
ΡΙ6δΟΠ {ο]ά {ΠΙ8 βαγ]ης {ο Ῥαπ], 
Τ16 πιαρϊκταῖος Ἠηγο 5εηύ ἔο ]εῦ 
Υοι πο: πον/, ἰποτοίοτα, ἀεραχῦ, 
ἃπά σο ἵπ Ῥε8οο. 

97 Βαΐ0 Ῥοα] εαἱᾷ απζο {λθιι, 

ΤΈμου Ώανο Ῥοαίοι τς ορεπ]ν απ- 
οοπἀσιηπεά, Ῥοῖπς Ῥοιησης, απᾶ 
Ἰαγνο οἳκύ 15 Ἰπίο Ῥδοῦς απ [: 
ΠΟΥ ἆο νου ὀλεαδύ 15 οιιῦ Ρεϊγ]- 
11 παγ, να]γ; δαέ Ιοῦ έποιι 
οοι1ο {λομιβοἱνος απά {δίοῦ τς 
ουῦ, 

ὃ6δ Απά ἴο κεγσουπῦς {ο]ά 
Έιθεο γγοιυάβ απίο ἴθ πιαρίς- 
ἰχαίος: απά 0μευ {δατοά νο 

απΏπις ΈπΧΤ. 

καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
ὃν καὶ παραλαβὼν « αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ 
τῶν πληγών, καὶ ἐβαπτίσθη αὐὖ- 

τὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παρα” 
χρημα. .. ἀναγαγών τε αὐτοὺς 
εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ, παρέθηκε 
τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο παν- 
οικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ. 

δδ "Ἠμέρας δὲ γενομένης 
ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς 
ῥαβδούχους λέγοντες, ᾽Απόλυ- 
σον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 
δ6 ᾽Απήγγειλε δὲ ὁ δεσμοφύλαξ 
τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν 
1Γαῦλον, Ότι ἀπεστάλκασιν οἱ 
στρατηγοὶ, ἵνα ἀπολυθῆτε' νῦν 
οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν 
εἰρήνῃ. Ὁ 'Ο δὲ Ἰ]αῦλος ἔφη 
πρὸς αὐτοὺς, 4είραντες ἡμᾶς δη- 
µοσίᾳ, ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους 
Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον 
εἰς φυλακὴν, καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς 
ἐκβάλλουσιν; «οὐ γάρ: ἀλλὰ ἑλ- 
θόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 

55 ᾿νήγγειλαν δὲ τοῖς στρατη- 
γοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα 
ταῦτα. καὶ ἐφοβήθησαν ἀκού- 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

απᾶ {ο αἱ νυ]ο νους ἴπ Π]8 

ποικο. 

ἴπθ Βαπ1θ Ίοιχ οἱ ἐλο πὶσ]ὔ, 

απᾶ νγαβ]εᾶ ἐ]αίν αἰτίρθΒ, απἆ 

γα ἸπιπηθαϊαίαΙγ ἠπιπιειβες, 

πδ απά αἱ Ἠΐ Εηγ. Απά 

ΦΏθη Ὦθ Ἰπᾶ αργουισΏέ ἔλοπι 

Ἰπίο 5 Ἰομβθ, 11ο 5οξ {οοά 

Ροΐοτο {1επῃ, παπά τε]οίοθᾶ, Ῥ6- 

Ἠονίπο ἵπ οά νηθι αἲ] 8 

[ΠηΗΙΙΥ. Απά ναι 16 γνας 
ἆαψ, ἴλο πιασϊαταῦθς βοηύ {ο 

10/1 661, 5αγΊΏς, Π.οἱοηδο ἔποφο 

Ῥχϊδοι ἴο]ά Ῥαα], Τ]ο "πιασίς- 

ἐχαίος Ἰανο βοπὀ Το 1ο6ἱοαςο 

γοι; ΠοἵΥ, ἠ]διοίογο, ἀθρανῦ, 

Ἀπᾶ σο 1π Ῥθᾶρθ. 

εαϊά {ο Ίλοπ, ΤΠ6Υ ανα 

Ῥοαΐεπ Ἡ8 ΟΡΕΠΙΥ πποοπάθιηη- 

οἆ, Ῥοΐηπς ΤοιπαΠΒ, απά Πάνο 

οαδί 115 ΙΗ{ο ΡΥίΒΟΗ, απᾶ πονΥ 4ο 

Ώιο οπδύ 5 ουῦ ρη]να{ο]Υ 

Ν4Υ, ἴπάεσά, Ῥαύ 1Ιαῦ ἔ]οπι 

οο116 {Πιοιωβοἰνοβ, υπά Ίομά τις 
οαῦ. Απά {πο ο[ῇορια ἰο]ά 
ἴπεβο Υοιᾶς {ο ἴπο πιβρὶς- 

Ὀαΐὔθμ, απά Ἠ6Υ Τεαγθᾶ ν]οι 

Απᾶ οδ 1οοῖς αι : 

πΊθη. Απά ἴμο "Ίκοοροχ ο{ ἴ]ο δύ 

Ῥυΐ Ῥαι1 : 

ο. κα 

ο. -- 

ὅδ 

Κ4ναγαγω» τε αυτους εἰς τον οικον αὗτου, παρεῦηκε τρα- 

πεζαν, Ὢο Ὀτοιρ]ιέ ἴλοπι αρ Ἱπίο Πΐ5 ποιβο, βρτοαᾶ Ἠΐ5 {αῦ]ο, 

Ἠας α ]ογ Πα] {οαςί ον αἲὶ ο Γαπιέ]ή (πανοικε), πεπιστευκωε 

τῳ Θεῳ, Ἰήπιδο]έ Ῥο]ονίπς ἵπ ἄοά πι Ἠἱβ Ἱοιβο]ο]ά, 

11οβγομίΗ5 οἱ οκ οϱ0 Ῥμαγοιήπηδ πανοικει (1ΐπ ᾳποφπο ςοπυί- 

{13) συν ὅλω τῳ οικῳ. ΤΠἱ5 ἀοθηϊέίοα {5 βαςα/ποᾶ ὮΥ Καἰπω], 

π οσο, πο ο ΥΥ. ὃδ, 54, γο]. ὃ, ΡΡ. 253, 258. 

1 Ῥαβδουχοι, {ἰσίογεδ, Ίν]ιο ργοσθᾶθά ἐλο ολίοί τηµρἰδἰγαίος 

ἵπ λοίφ Ῥτουρεβίομς, οἸθαίπρ ἔ]ο Ἱναγ απᾶ εοσιτίης {ο ἔἶοπα 

Όινο τοβροοῦ ΟΕ ἐἶο πιπ]Η(άο. ΊΤΠοΥ αἶσο αρρτομοπάσά πηᾶ 

ραπ]ε]ιοί ουπιίπα]ς, ΤισεπΗ ου πειβηᾶσά αν ἀῑοίαίου, ἐιοσῖυσ 
Ρτεσθάοἆ αν οπαη{, Απᾶ δή. α πιαδίσν οἱ ἴ]ια Πογς6. 

..«Πεσμοφυλαξ. ιν ιο Οµήβαωπ Βοηρέιτο {μίς πγογᾶ 
οσοαῦς οπΙΥ ἵπ 5 οπαρίου, υγ. 28, 27, 56, ἑπαπα]αίοᾶ, τ. 98, 

ἐωο /αΐΐεν, Υν. 37 απᾶ 56, ἴἶνο Ἱεσρετ ο) ἴμε φτίκοπ. 

5 Στρατηγος, π ιο Ολτὶθίαα Βοπρίατος, {5 οχο]ιδίγοΙγ Τ1]ςο)Β 

πνοτᾶ, 16 16 {ουπᾶ ἠποῖοε ἵπ Ἠίδ ροβρο!, απά εἰρΏί ἴἶπιος ἵη Ἠἱ8 

Λος. Τη {1ο {ογπιου 19 ἵ5 πηβ]αίοά σαρίαῖη, ἵπ ελο ]αέίου Υ 

Ρο οαριαῖπ απᾶ Πιαςἰαίταἰαᾳ {Τοπ 6 ομπρίος {ο {1ο οπᾶ 

οἳ {πο Λος 18 ἶς ποριοδεπίοά ὉΥ ιαςἰείγαίε, 60π1. Υου. "Ῥτορ- 

ου] 16 16 οπς 1υἱιο ἱεαᾶς απ αἲπῃι) Ὀαἳ 1π ἴλο ο01Γ6ο οἳ πιο 

16 γνας οχίοηζθἆ {ο ἴ]ο πιαςἰείταση---ρτά]εοἱι8, ϱΤαἰοτ---ῃγο- 

Φγίε φιᾷ οποτοῖὴι ἀμσαί. ἜῬοσα οἩ Αοΐβ 10:20. ἄτωοίε 

βοήρίουίδα5 στρατηγοι ἀῑοίά εαπέ, ᾳπο Ῥοπιὸ ῥγώίοτεε. Ἔστα, 

ὑπ ου. Ἁγταβ, Τμ] 2914, Ῥοαγέ ρι]ποῖρος οχοτοῖ[α5 {δπι- 

Ρρή. Οὐίίοα Θαονα. 

ο 4ειραντερ ἡμας δημοσιᾳ, ακατακριτους. «ἄειρας, Π1δῦ Λο. 

ΡαΣΐ, αοΐ., γετὺί δερω, ατοογίο; ὙνἨοποῬ ἐποογἰαίσ, νο αγ, οἳ 

ἰο τυσατ ο ἴἱιε αεί. ὉαοἩ 18, απᾶ Βιιο] 198, ἐμο σὐνγοπύ γηµιο 
οἱ {λί πγονᾶ, δεῖπρ «ξοπιαῃαι ἰοο! Ἕνουγ Ίκοπιβη οἱ ἤποι νγηβ 
{τοο {τοπι Βἰτἱρ6 απᾶ 6ΥΟΥΥ Κὶπά οἱ {οτίμνο, γν]]ο τνας π- 

Βἰοίοᾷ αροπ. ΒΙανοβ, Ιζ1άπορὶ αβοππάβ π(Ἡ οχαπηρ]ος οἵ ΕἨίβ 

{ποῦ, νο]. ὃ, Ῥ. 2559, ἔη ἴοσο. 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΘ) νΕΠΒΙΟΝ. 

Μεγ Ἰοσχά αν Πε ν/εγο Τὲο- 
ΠΔΗΒ. 

939 Απᾶ {Πο οππιο απἆ Ἰ6- 
εουσμό λοπι, απᾶ Ρουρ {ο 
ουῦ, απᾶ ἀθβῖνος (λωπ ἰο ἀορανῇ 
οαύ οἱ {ο οἱ(γ. 

40 Απά ]6γ ννεηί ουῦ ο ἴο 
Ρἱδοῦ, απά ομὔογο Ἱηίο {ιο ]ιοιιδο 
ο, ΙΗγάϊα: απά νου 1ου Ἰαά 
5οου ιο Ὀταύμτοηῃ, {1εγ σοιπ- 
{οτέοά {μοπι, απᾶά ἀορανίσα, 

ΟΠΑΡ. ΧΥΠ. 

Νον «οι {11ο Ἰαά ραβςοᾷ 
ἠινουφί Απρηϊρο]ΐθ, απᾶ Αροϊ- 
Ἰοπία, που σας {ο ΤΠοββα]οηίσα, 
Ἠνποιθ Ίναβ ἃ Β7ηᾶβοσιο οἱ Ίο 
1οννθ. 

9 Απά Ῥαα], αξ 8 πιαππετ 

ν18, υνεπί ἵπ υπίο πδπι, απᾶ 

ὤμιθο βα Ώρα {Π-ἆᾶγε τοιεοποαᾶ υγΙὐἩ 
έμθιη ού ο{ ἴπο δοηρίαγεβ, 

ὃ Οροεπίπσ απᾶ αἱ]ερίηρ, ἴἶναῦ 
Οµή50 πηδύ πηοεςς Ἠαγο βιῇῇριθᾶ, 

απ τίδοα αραϊπ. {101 ο ἀθαά : 
ἀπζ πα ἐς ἆσδιβ, ποια Τ 
Ρτοᾶοἱ πηίο γοι, ἴς Οµ1ςῦ, 

4 Απά 5οπιο οἱ 6λλοπι Ῥο]]ονοί, 
ο οοπβοτζσά σνῖδι Ῥααἱ απᾶ ϱ]- 

απο ΓΕΕΧΤ. 

σαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσι, ὃν καὶ 
. / / [) Ν 
ἐλθοντες παρεκάλεσαν αὐτοὺς, 

νΝ 9 / ᾿ ΄ 3 - 

καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἐξελθεῖν 
- / ή 

τῆφ πόλεως. " ἐξελθόντες δὲ 
. . . . Δ 

ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον εἰς τὴν 
/ 

4υδίαν. καὶ ἰδόντες τοὺς ἀδελ- 
ΔΝ / ΔΝ 

φους, παρεκάλεσαν αὐτοὺς, καὶ 
ἐξῆλθον. 

ΟΗΛΡ. Χν]τ. 

4ΙΟ4ΕΥΣ4ΝΤΕΣ δὲ τὴν 
᾽Αμϕίπολιν καὶ ᾿4πολλωνίαν, 
ἦλθον εἰ Θεσσαλονίκην, ὅπου 

ἦν ἡ συναγωγὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 
ὃ κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ 
εἰσῆλθε πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ 
σάββατα τρία διελέγετο αὐτοῖς 
ἀπὸ τῶν γραφών, ὃ διανοίγων 
καὶ παρατιθέµενος, ὅτι τὸν Ἆρι- 
στὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι 
ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 
Ἀριστὺς ᾿Ιησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγ- 
γέλλω ὑμῖν. 3 καί τινες ἐξ αὐ- 
τῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκλη- 

ἨΕΥΙΡΘΕΡ ΥΕΠΙΠΡΙΟΝ. 

Ώ16Υ Ἰοντά {παῦ που νοιο 

νροφοισΏέ ποπ, απά Ἰ]εά 
ἔλοπα οὐ, απά ἀοβ]τος ἔλθπι {ο 

4ερατό οαξ οἱ 1ο ο. Απᾶ 
[που πνοπί ουῦ οἱ μο Ριΐδοη, 
Όπά ομ{ογεά {Ἠ{ο ἴμο “Ἡοιςο οί 
1γάία, απᾶ οι {ΠοΥ Παᾶ 
8οοπ ᾖλμο Ῥγοῦμτθη, ]λεγ οχ- 
λονίος ύ]μοιη, απά ἀερατίεί. 

ΟΜΑΡ. ΝΥΙ1. 

Νου ὪΠεη Ρα] οπά δί]ας 
αά ραβςες τουσ] Απιρηώρο- 
5 απᾶ Αρο]]οπία, {116γ σαΏιο {ο 
ῬΠοεεςαἰοηίσα, ιογς {11ογο ννας 

έμο "γπασοβυθ οἱ ἴ]ιο οᾖονβ. 
Απά ὃῬαμί, αδ 18 ιοβδίοΙι 
48, νυοηῦ 1π {ο ποπ, απᾶ 

νου εαβαί(πδ τουςοπσά υ{θι 
ἴιαπι "νου ἴμο Βοηρέατες, 
τορεπίπς ἴποιι απά εοὐθῖπς 
{οτί ου πο Ομ] πιυβύ 
βα{ἴ6χ, απ 1169 αραίη {1οἨ1 ἴ]ιο 
ἀοαά; απ μας τμ ἆσδας, 
Ψ Ποπ Ἰ αηποιποθ {ο Του, 18 
ἴμο ΟἨ11βύ. Απά 5οπ1θ οἱ {θα 
Ῥο[ίογοά απᾶ “οάμειαά {ο Ῥαα 

Ποπ]Βής. Απὰ ἴΠ6γ ομπιθ πα { 

» Παρεκαλεσαν αυτους, και εξαγαγοντες Ίρωτων. Παρακα- 

ᾗεω, Ίπ 105 ππουο ἐν Πιπάτοά οο6αστοπσος ἵπ Ν. Ἡ., 18 ταρτο- 

βοπ{οά Ὦγ Ὀσδεσε]ν αιιᾷ επίγοαἰ πιοτθ {πομιοπ{γ ναι ὉΥγ ἄΠΥ 

οὔ]ον πνονᾶ. 

α Πισρλῦον εις την «4νδιαν 15 Ῥαῦ {05 εις τήν 44υνδιας οἱκον. 

Ίιο Ῥνοροβ]οῦ δις, Ρυοβχκοᾶ {ο 11ο ΠᾶΊποΒ ο ΡοίδοΗΒ, ἑπικὶ- 

οαίᾳδ ἴλο Ῥ]μουο ἵη ψίο]ι Ενο Ῥογδοι {8 απά ἐἶαῦ {ο ειοὶι απ 
οχίοηί {λα εις την 4νδιαν 18 ρἱασοά {05 εις την 4νδιας οιπον. 

Κωπῖᾳς ἸΓοβεοΠησίας πἆ Πονοᾶ., Ρ. 101. Του ει την 4νδιαν, 

πΙΑΠΥ Ὀοο]κα Ἠαγο, προς τὴν «4νδια», ὦνλοῖι τοπᾶίπρ 15 ρυο(βττοᾶ 

ΡΥ Ἡοηρο]νας, (ἱοβΌπο]ήΗΒ, ππᾶ Μα λοωίαςδ, απά πτριιθά πί 

οοηδἰἁσναδ]ο Ἱοπρίμ; {οὐ πο Ηἰρ]ου Γ6βδΟΠ, 35 16 Β0ΟΠΠ8 {ο της, 

ἔλαη α- Ῥτους οἱ βοἹο]αγδΗίρ: {05 ἐἶογο αΏροατ5 πού ένο ϱΏἱρ]ιέ- 

οδὲ ἀϊΙετοπου Ῥαἱνοσῃ {Ἡοη), 

Σ Ἐου 11ο, Ῥαπαἱ απᾶ Βί]ας {6 βαρβἡἡμαίοᾷ Ὁγ Ὑγα]κοβο]ᾶ, ας α 

εαρρ]οπιοπέ, οβροοἰα]]γ ἄιιο αἲ πο Ῥορίππίηρ οἳ α πουν ομδρίου, 

οὗ Ραναρταρῃ. 

” Ἡ συναγωγη. Ῥο[π]έο, πο ΏΣΘΒάΠΙΟ 1θΥ6 ἹνΑΒ Ἐπι; οπο 

ΒΥΠασοριθ ἵπ Ειαύ ἀἰδίνοῦ, Ψ1{1 το οχοθρίίοη οὗ Παο]οίξ, 1έ 

16 ροποτα]1γ α βΥπαροραο, ας ψ]ιγ, πνοιρα ἐπί5 Ῥουῖς, η αἲὶ 

οἴλος οὔδος, (Ταπδ]αίθ ὅ]ιο αγ/ο]ο ἴπ οας ]αΠρι8ρο, απᾶ ἵη 2118 

ΒηΤηο οἩαρίου, Υ. 10 απᾶ 17, ἐταπε]αίο Ἰ6, απά οπαῖῦ 16 Ἠοτο ἱ 

Πΐ5 αρροατς τη{]ος ΠΟΤΟ αγὈέτατγ πλαν ΡΠή]ο]οσίσα]. 

Ατιοιίις οπιρ]ασίη Λαλδεί οἱ ἐπαίοαί Τοβεαἰοπίος ἰαπίιπι 
οεἰοῦγίοτεηι 5/παβορ αν Γμἱδδε, ὄπι τεἰφιαῖς Ἰμαοεάσοπία ορρἰάϊς 

ποππἰςὲ ῥτοδοιε]ιας (0. αά 10, 15) αἱ τοείό πποπιοτιωη. τοίας, 

Ἰγοίβίσἰπίας, Ποιππππςς, ἩοβοπιωΠοσας, Ἡαἰηγ]ομεία5, Ιζἡποῦ], 
ἐ Κατα δε το ειωθος τῳ Παυλῳ εισηλΦε. Ῥαα[ς οαβίοπι 

Ίν98, Πτεί {ο νἱδίς {ιο φον]ς] ΒΥΜΠαβοΡασΒ, Ῥοίοτο Ἡο ργοβσ]ος 

ένο ροξρο] {ο ένο ἄομί]]ος. 

απ Νο ε-, Όαῦ απο, ἴνοπι ἐῑνο Βοτ]ρίατοςς ποῦ εμονίπο δαί 

Φτοροιπιάζηρ.. 
 Αμανοιγων και παρατεθεµενο Ἶπ ἴμο Ἱπάρωοπί οἳ 

βουπᾶ οπἱ{ΐσβ, αυτας πηαδέ Ἠογο ο πάονβέοοά 48 τοργοβοπ{ίπᾳ 

γραφαρ. 38 Ἰαγο, ἵη {ἱ6 αββυπηρίίοἩ, ᾖιθ οοποακί6ποο οἳ 

ατοίίας, Ρεήσος, Πϊπουας, λ1ουμ5, Ποδοπιηὔ]]σγας, απὰ οὔπογς 
οἳ τηίπος {μππς, οἷεοί ὉΥ Καἰπα], νο]. 3, Ρ. 3058, Ογρεπίπρ απᾶ 

οοἑπρ ο], Ὠιας ἰ]ιο ΜοβείαἩ, ου ιο Ο]ιγἱδὲ, πνμδὲ δι/]ο, 

Ἡ. Προσεκληρωύησαν τῳ ζαυλῳ, ἴλιογ αἀλιονεᾶ---οοίατὶ α]ἱ- 

ᾳ.σπη---0ς, {ο ]οἶπ οποβ]ςο]/ {ο αποίἸον. Ῥ]ή]ο, ο Ώοοκ]., Ρ. 100, 

αποιοά ὑγ Ιαἰπω]. 8ο Οἱβμαβοῃ, αμ], Πουίησοι, Παοκοίς 

Βοοἰπίοτος Ῥαμ1ἱ ο Βή1ο [ποίσο βυπί, ροσκληροεσύαι, πἄμαε- 

1020, α)πβοτέ 56 αἰϊφωὶ, ἴο 1οὖπι οπ 68’ δ6ἰ/ ἱο ΠΠΥ οΠ0, 
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ΙΊΝαά ΙΛΜΗΩΘ) ΥΒΗΡΒΙΟΝ. 

Ια8: απᾶ οἳ ο ἀονοιῦ (ἄτοσίςβ 

9. ρισιῦ τη] αζαζθ, απά οἱ ἴμο 
ομ]εί ὪνοΊοπ τοῦ αι {ουν. 

6 Ῥαΐ πο φον νήσο] Ῥο]]ου- 
οἆ πού, πιογθά γη ουνΥ, ἴοοῖς 

απίο ἴμοιι οοτγίαίη Ἰοννά {ε]]ουνς 

οἳ ἴἶιο Ῥαβου εοτό, απᾶ σαΐζπονσά 

Ἡ ΟΟΠΙΡΗ3Υ, απᾶ πού αἱ] 1ο οἱ 
ος. ἄἩ Ἡρεοαςχ, απά αδδαα]έοί ἴμο 

ποιςο οἱ ὦφα8οῦ, απά βουιρ]ῦ {Το 

Ῥήπς ἴλεπι οπῦ ο ὑ]ο ῃοαορ]ο. 
6 Απά ν]λοπ ῦπογ {οαπά ὕλλοπη 

ποῦ, μου ἆγοι αδοη απά ο6)- 
ἰαΐπ Ῥγοίμτοι απίο ἐ]ο γαῖονς οἱ 

ἴμο οἱζγ, ουγίης, Τμ6βο ἐλαύ Πάγο 
ὑανηθᾷ μο ννον]ἀ αρβίάο ἀονγη, 
31ο οοἵπθ Ἰήζμον αἶδο; 

7 Ἠγ]οιι ἆφβεοι Ἠαίμ α1ασοσῖν- 

ο: απά ἴ]οεο αἲ] ἆο οοπ{ΤΑΤΥ 0ο 
ιο ἄθοχοσβ οἱ 06βαχ, βαγ1Πς, πας 

ἴλαγο ἵς αποὔῦ]λος Ἰΐπα, οη6 6518. 

8 Απ 116γ ὑγουρ]αᾶ ἴ]ο Ῥου- 
Ρίο, απᾶά μο τι]ους οἱ ο οἵογ, 

Νο {μον Πδατά {ποφο ἐπ]πσς. 
9 Απά πμει {Πογ Ἠαά ἔβίοι 

βοουγϐγ οἱ ἆ88οι απᾶ οἱ ἴλο 

οὔμον, {6Υ 1οὐ ἔπεπι δο. 
10 Απά {πο Ῥγοῦμγοη Ἱπηπηθάῇ- 

αἰθῖγ κεπέ Αα παΥ Ῥαιἱ απᾶ Ρας 
Ρ7 πἰρ]ό απίο Ῥσουοα: 1ο ο0Π1- 

απΏσις ταχτ. 
/ - / . 

ρώθησαν τῷ «Παύλῳ καὶ τῷ «Σί- 
Αα ε / 

λα, τῶν τε σεβοµένων «Ἑλλήνων 
πολυ πλῆθος, γυναικῶν τε τῶν 

/ . 3χ/ μ] / 
πρώτων οὐκ ὀλίγαι. Ὁ ἑηλώσαν- 

λ ο. 3 Α . - 
τες δὲ οἱ ἀπειθοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, 

/ ο 

καὶ προσλαβοµενοι τῶν ἀγοραίων 
Δ 3) ΔΝ 

τινὰς ἄνδρας πονηροὺς, καὶ ὀχλο- 
/ Ν / 

ποιῆσαντες, ἐθορύβουν τὴν πό- 
λιν' ἐπιστάντες τε τῇ οἰκίᾳ Ιά- 

/ ΔΝ - 

σονος, ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν 
υ Ν - 0 Ν ς / λΝ 

εἰς τον δῆμον' Ὁ µη εὑροντες δὲ 
Δ 5 Ν / 

αὐτοὺς, ἔσυρον τὸν ᾿Ιάσονα καί 
9 κ. μα. Ν 

τινας ἄδελφους ἐπὶ τους πο- 
λ / - “ο « Δ 
ιτάρχας, βοῶντες, Ὅτι οἱ την 
ῃ / 9 Θ 

οἰκουμένην ἀναστατώσαντες, οὗ- 
/ κ 

τοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, ἵ οὓς 
ε / »γ, ς Φ 
ὑποδέδεκται Ιάσων. καὶ οὗτοι 

/ Α 

πάντεο ἀπέναντι τῶν δογμάτων 
ιά 

Καΐσαρος πράττουσι, βασιλέα 
/ 5 - 

λέγοντες ἕτερον εἶναι, ᾿Ιησοῦν. 
3 / ΔΝ λ 3 

ὃ᾿Ἠτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ 
Ν. ν / ο 

τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦ- 
9 9 / Χ [ὁ Ν 

τα" Ὁ καὶ λαβόντε τὸ ἱκανον 
Ν . ΄ . 

παρὰ τοῦ ᾿]άσονος καὶ τῶν λοι- 
ο 9 / » / 10 ῃ 

πῶν, ἀπέλυσαν αὐτούς. Οι 
Ν / Ν ῳ Ν 

δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς 
/ / ο 

ἐξέπεμψαν τόν τε «Π]αῦλον καὶ 
λ ασ / 3 / 9 

τὸν Σίλαν εἰς «λέροιαν' οἵτινες 

ΕΠΡΝΙΡΕ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

απᾶ Φί]αβ; αιιά οἱ ἴἶιο ἀογοιέ 
ἄγοσ]κ α ρυοαῦ ππυ] 1 ἑαἆο, παπά 

οἳ πο ρηποῖρα] νΥοιηθη ποῦ ἃ 

(ουν. 

Ῥιῦ {ο ἆονς πο ἀῑά πού . 

«ρο]ονο, πηονυρά υγ] οῦνΥ, 
σαΐ]ογθά 8οΙ1θ ν]]ο πθη οἱ {μθ 
εἰγοοῦ σ]ά]οις, απιά τηἱδος α πιοῦ, 

απά βοΐ πἰ1 {πο οἱ ἵπ απ αρ- 
1ος, απά αβενα]ἑοά ἴ]ιο Ώοιιβο 

οῇ 45ο, απά βοαρῦ {ο Ρυΐμς 
ἠπθιι οπῦ {ο {πο ῃοορίο; Ῥαῦ 
πού βπάίπρ ἔἨθιη, ἴογ ἀτασσοά 
708οπ απά οθγζαία Ὀ{ΘίΗΥΟΠ :9ο- 
(ουο ιο «οἵςγ 1αἱους, οχο]α1π]- 
πα, Τ]θςς ΤηεηΏ, 1ο ἨβΥο 
ἐαχηοαᾷ Όλο νου] αραῖάο ἀοννη, 

8Υ6 ο60Π16 Ἠ1ζμθι φἱδο; οπι 

148οπ Ίνας χθοθῖνοά; απᾶ οἩἨ 

ἴιοβο αοῦ οοΏἳγαΥΥ {ο ἴπο νάο- 
οἵ6ος οἳ Ό8εαν, εαγίηςσ, Τηαῦ 
ἴπογο 5 αποί]μον ἸῑΠα,---]6- 
815. Απά {16γ ἰτουρ]οά ἴο 
Ροορίο, απά νο τα]οις ο 
Ὠιο οἱ, Πο ΤΟΥ. Ἰθυνά 
ἴοεο {λ]ηπσα. Απά Πανίης 
ἰαϊκοπ. «φεοιτ{γ οἳ 78ου απά 
Πιο οἴ]θγ, Τπογ ἀϊδηιῖδεθα 
{πθι. Απά ἴμο Ὀγοῦβγου Ἱπι- 
πιθ(ἰα{α]γ 5οπί αππαγ Γαιἱ απᾶ 
ί]ας 4ΡΥ πὶσ]έ {ο Ώογοα, Υ]ιο 
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: Απειῤουντεε, οπηέεοὰ Ὦγ Ν., 9οἩ., ]ωα.. 10 15 πονονίωε]οδς 

Πχρ]ίοςᾖ, {ον σογζαἰπ]γ {1οΥγ Ίποτο απηολονίης ζοπς, Ἡ «οι αὖ 

αἩ, Νο εποι]ἆ, Ιπάσεᾶ, ταίποτ τεραγά 19 ἆπο {ο ἴ]ο παἰίοη ος 

761ν5, ἐπί απειύουντες βλοπ]ᾶ Ὦο α ρεπιῖπο γοαάπᾳ, {παςπισὮ 
46 ΟΙ α Ρογήοηῃ οἳ {αί ροορίο ποοᾷ ἵπ ἠπίς αβάν, απᾶ {ο 

εραοίΏγ εί οἶαδς Ίνας ἆπο {ο ἴἶιο πβ{Ίοῦ α5 ο χγ]ο]ο, 

Σ Των αγυραιω», ᾿ ἔιοξο βἰτοο, οὗ Γπατ]τεί-Ποιιεο ἴσιιρεγς, 

ποτο πνοπί {ο ονον αὐοιῦ ἴπο ο ραίοβ2 Ἠαο]κοιε; ὅ ἆἷκ- 

οχζοι1γ γαδζζερὸ Ὑπα]κοί,ς « ικο]σῦοιιδ 1πο/” Ῥοηπς ἵα ΠΙΟΡ/ 

Μανᾶ,, Ἕλλοιηρ.ς πε ἐιιζς,3 Βοοΐλν. 

: Ἔπι, οοοαδἰοπα]]γ {π {πο οοπι, του, οἳ 1Πἱ5 Ῥοοῖς, 15 1οη- 

ἀοτοᾶ Ός/ογα; απᾶ ἵπ ο.ξοΒ οἳ ἐΠἱ5 εοτέ, 18 ἶ5 ρυο[οταβ]ο ζο ἐμο 

ο0Π., Υο5. {ο. 

α΄ Τους πολιταρχαε, ἴλο ϱτς[εείς ο) ἴἷα εἰἴγ, οἱ οἶν] πιαρίε- 

ἐπαίοβ. "'Έσυρον νιο]οπί]γ ἀνασροᾶ Ίαβοπ Ἰοίοιο [λε παρῖς- 

ἐγαίσαι. Ποπιρ., Ἰαλ 1 Ὁ ἴλο γιῖέο ϱ) ἴλσ οἰ(ψ Ῥοοίῆτ., 
Ῥοππ.  οἶίε[ς ο) ιο αμ) Μανα, 

ὺ {ογματων». «Ώορπιαία 15 ἃ πποΥΟ ἱταπβίοτοπσο οἱ ἐλπίς πονά 
απᾶ ἰπβ{σηίος 1{ς έτας {πιροςί, ἔνοπ απᾶ πον, ἃ δείἶεά ορίπίοη. 

Ῥιαΐ που αὐίοιοά ὮΥ οἶνί] οἳ ϱοο]οβίπσίίο Ιοτάς, 16 Ὀσοοπιοβ 

πιπαὶςεοτία], πα λοτἑανο.. Ώσμσε, π τν. 7, 6 ῶθοσπιθς {λε ἆα 

εγες οἳ Όσβαν, ειαῦ 8, απ. ομἰπίοη ἀοπιαπά]πρ αοᾳαἱοβοσπος, υή- 

ἶον α Ῥεπαϊῃ. στο, Υ. δ, εταραξαν, ολο Βαἱοπποπί α]ατπιθᾶ 

λσπι, ΤΠοίν ονατασίου, Ιίονοςῦ, απά οπου Ἱποίο ηἰ] ἵππρει- 
]οᾶ. Ἡσποο, τν. 9, Ίαβοντεε το ἔκανον, Ἠαγίπα ἠπίκοη δεοιιγ έν 

οἳ οποιρ]ι ἰο σαἰϊφᾖὴ, ' ἰἶιαἰ ἰςσ Ῥέασε δ]ιοιίά ποί ὃα υἰοίαίες], 
απᾶ {ναί ἴλο α]]οάροί αιζλοτ οἳ πο ἀἰβίατραπορ Ελοπ]ά 

Ίσαγο ἴ]ιο οἵίγ.. Μεαπᾶου, Ἐταί 6οπιο τοβίτ]οῦ ἐο εΗρα]πίίοη 

ἐο ἴμο ᾖγδὲ ροῖπέ (Μογοι); οἴ]ιοτα {ο ἔπο 1186, Ιζαΐπο, Των 

λούτων, ἴ]ιε οί]ισγς νο, σηλδ]ι 48οπ, Ππνᾶ Ῥοσπ. Ὀτουρ ή Ῥο[ογο 

Πιο ἐνραπα].. Θοο γ. 0. Παο]ς. 
ο αβοντες το ἵκακον, 1νο ομ]] «' ραἱ1,ὃ ος βοοι(γ.ὸ. Των 

Λοιπω», (' Ἴλνοςο οίλοιβ Ἠδᾶ Ῥσετ Ῥτουρ]ᾗί Ῥο[οτο ἐ11ο ἐτίσια] 

Ἠ ζαβοπ.. Ἡπο]οίῦ. 

ἆ ια τηο νυκτος. Τίς Ἱπά[οπίος ὑπιροπάίις ἆαπρα" αγ- 
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πΙνα ΙΑΜΕΦ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ης 11ο, ννθηῦ Ἰπίο ἴμο 8ΥΗ8- 
βοριε οἱ ἴ]ο ΖεΥΥ8. 

11 Τ]16βο 16 1ΠΟΙ9 πορ]ο 

ἔωρω ἴλμοφβο ἵπ ΓΠθβδοιοηίσα, 1π 

ἐλαῦ 1ο τοοθίγεά {πο ππονά 
σι πα]. νοαάίπσςς οἳ πἠπᾶ, απᾶ 

βοαγομθά {ο εοηρίατες ἀα]γ, 
ὦᾖθίπθυ ἔ]οβο ἐπίπρς ν/θγο 5ο. 

19 Τ]ιαγο[ογο ΠΙΗΠΥ οἱ {ειπα 

Ῥο]ίονεά; αἱςο οἱ ποποιγαβ]6 1γο- 

ΊΠΘΩ ΥΠΙΟἩ ΊΨσιο (16615, απᾶ οί 

ΊΊΟΏ ποῦ α {68νύ. 

19 Βιΐ ν]οἨι ο όσονς οἳ 

Τ]ιοκεα]οπίοα ]αᾶ Κπον]θᾶρε ὑπαί 
χο ποιά οἳ ἄοἆ πναθ ριθαο]ιεᾶ 
οἳ Ῥαυ] αἳ Ῥεχεα, 116 ο811θ 
ὑπ1ἴμον αἶκδο, απά αὐϊνχεᾶ αρ {πο 

ῬεοΡΙο. 
14 Αιιά ἐπθη Ἱπιπιεάϊαζε]γ ἴ]ια 

Ῥχδίμτθη βοπῦ ΑΊΥΑΥ αμ], {ο δο 
48 15 νσγο {ο με βδεα; Ὀαῦ Φ1]8 

αππΏςκς ΤΕΧΤ. 
/ Ν 

παραγενόµενοι, εἰς τὴν συνα- 
. .. ι 

γωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπῄῃεσαν. 
9 3 , / 

11 οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι 
ο { ϱ 

τῶν ἐν Θεσσαλονίκη, οἵτινες 
δω Ν / Ν [ή 

ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης 
Ν « / 

προθυµίαςφ, τὸ καθ ἡμέραν ἆνα- 
Δ Ν / 

κρίνοντες τὰς γραφὰς, εἰ ἔχοι 
αν ο 12 Ν Ν ο 

ταῦτα οὕτως. πολλοὶ µεν οὖν 

ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν 
Ἠλληνίδων γυναικών τῶν εὖ- 

/ . . / 

σχηµόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὁλί- 
Ν / Ν 

γοι.. Ἡ ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ 
« -- / 

τῆς Θεσσαλονίκης ᾿Πουδαῖοι, ὅτι 
Νο 5 ο / έλ ς ΔΝ 

καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ 
τοῦ Παύλου ὁ λὀγος τοῦ Θεοῦ, 
5 ή ν ν 
ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τους ὄχ- 

/ Δ / Ν 

λους. 3 εὐθέως δὲ τύτε τὸν 
- 3 ε 

Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελ- 
9 / ς Σον Ν / 

φοὶ πορευεσόθαι ὡς ἐπὶ την θά- 
5 / Χα 

λασσαν' ὑπέμενον δὲ ὃ τε Σίλας 

ΠΕΝΥΙΡΕΡ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

οοιαίης 1π10μευ υγοηῦ Ἰπίο ἴμα 

βγπαροσιι6 οί {πο ᾖσυνς. Νου 
ἴχιοθο νους «ΠΙΟΙ6 ποῦ]ο-ηι]πᾶ- 

εἆ ἔἶαι ἴποδο οἩ ἘΠαβκα]οπί- 

σα, ἵπ ἐλμαῦ ἴμεΥγ γοσσὶνεᾷ {ιο 

υοτᾶ ο αἱ εοβίποςς οἱ 

πη]ης, “βουγοἨίης πο Βοιίρ- 

ἔανες ἆα1]Υ {ο 56ο 1 έ]ιεξε ἐμίηρ8 

619 8Ο. ΤΠεγείοτο ΠΊ8ΠΥ οϐ 

ἴπεπι Ῥο]]ονοᾶ; αἷδο ο ποποία- 

Ρἱ6 ννοιησ, Ὕγ]ο ννουθ (Υθε]«Α, 

ἂπᾶ 16Η, ποῦ α {8. Ῥαέ 

Ψ'πθη {16 ο. ους οἩ ΤΠοεβα]οπὶ- 

ϱϐ παν ἰρμαῦ πο ννονᾶ οἱ 

ἄοά νγας Ῥτεπο]αοᾶ ΡΥ Ῥαα] 
ἵη Ῥοχθα, {Π6γ οππις {ΙΠΘΥ 

3ἱδο, απά "γγοᾷ πρ ἴ]λο γῦ)19, 

Απά ἴ]ση {πο Ῥτοίμταπ, ΊΩΠΙθ- 
ἀἴπίειγ εοπέ ἄπγαγ Ῥααἱ Ίευοι 
το ἴπο 5οα. ὨὈυπῦ Βαν απά 
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απά Τήπιοί]μους αΌοᾶο ἔλοιο αἰ]].| καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκε. Ἱ Οἱ δὲ] Ἡπιοῦιγ αροᾶο ἔνοτο φΜ]. 

Φγε]ιεπάσᾶ. -ις Βεροια», Ῥοτῶα, πο Ίκποσπ 45 Τειία, ὃ 
4αγς ]ουῦπογ βοιὐ1λ-ιγεδί ο ΓΠδββο]οπίσοα. 

5 Έυγενεστεροι, “"πιοτο ποῦ]ε ἩοοίἩγ., Ῥοᾶᾶ,; « Πιο ϱεπ- 
ετοιδ) Τλοπαρ.ς “πιοχο ἠἰδεταϊὸ Μιιτά,, "πιοτς ἐπροπιιοιις ; 2 

Ῥεπα, Ί6ε8. Μοτο ποῦῖο ποϊπαέα, ποῦ ἵη ἐμο Πο ΗοιΒ πο ἓγ 
οἳ οαγί]ι, Όα{ ἰπ ἴλο ροποτους ογπηραὐἡῖος ο{ Ρὶοίγ απά Ἠαπιαπ]ϐγ 

πηἰὰ ὑμμο Ὠϊνίπο σ1. 

{ Προῦθνμιας, τεαάΐπεοςο ο πηϊπᾶ. «Ἰθαάίπεδο ἰο το], 3 0οὐ. 
8: 11: α ωυὐ]μίπρ πιϊπᾶ, δι 127 τεαά! πιϊπά, δ: 191 [ογιυατ- 
εδ οἳ πιπᾶα, 9: 2. ἈἨαοὶ 15 πο Ν. Έ. οπὔγοπογ. «Αἰαστίη, 

Φτοηυρίπεδς οἱ πώ.  Οτίΐσα Ῥαοσα,  υοἰυπίαγ].) Ὑαἱραίο, 
ἄρη ἰοἱο οογάεο). Έτοπα {λλθ γΥ]πο]ο Ἠθαγί” Ἰαὔμεγ, 

ἕ Ανακρινοντεε «4ναχρινω 15 {ουπᾶ Ώνο {της ἵπ (ὶς Ῥοοῖς, 
τορτοβοπίοά ὮΥ απαπαΐίπα Ἀπᾶ 5δατο], οπΏσθ ἵπ Ἰμ]κο) ροβρο]. 
Τη Ῥαμ)8 ορἰρί]ες 1 ἵδ απο ἔοπ ᾖπιος, απᾷ ἶς τερτοβοηἰοά ὮΥ 

ἀἰδοςγὴ, εαηιῖπε, αποίπᾳ  μεσίίοτ, απιὰ {μᾶρε δὶκ Ὠπιορ. 1έ 
Ἰπαϊοπίος Ίη 1956 σοτηροβἰἶοη βἰτὶοῦ ἀῑδογ]πιϊπαήπρ πα αἱτγ, οχα- 

πη/πα ση, «ΆἈρινω, κρισιβ, κριτήριο», κρετηε, κριτικος πγ9 1{β 

{απαῖϊγ, απᾶ οτίπιο ἴοο, ο] 16 β]οπο ἁσοίάος, ἴ5 ὉΥ αἰἨπίίγ 
ΑΤΩΟηΡΒΙ 1ΐ5 Ἱορα]εά ἀρβοεπάαπίς, Όδσααξο Ὦγ 16 ἀοίοοίοᾶ απᾶ 

οκροβεΔ. 

} Σαλευοντες, ἔο Ἱυλίοἃ ἶς πάᾶεᾶ Ὦγ ἨΠ., και σαρασσοντες, 

1 νο οχεορίοηΏΒ, σαλευω 8 τορτοβοπ{θᾶ Ὦγ εἶαλα, οοπι, 

νετ. Τ169 οχορρίἰοπς ατθ Ἴιους, απᾶ οΐγ. 1ὲ 18 8 Ώηγοσίέο να 

1ο. ΟΜ 15 Βίίοθα οσσιιγοποθς ἵπ Ν, Τοβῦ, 119 5ος 1{ οἱρ]ί 

Ἀπιος. ϱ ΊἩογ Ελοοὶς ἔλο ΡθοΡρΙο” ἵ5 Πίο α5 αρροβίίο αὔ, 

λε εγγεα αρ (ο ῥεορίε,} Μνοῖγ παἰπάς οἱ σοἱ115θ. Βιαό ἐλλαί 

οχοἰοπιεπί Ίνας ἰΠοίγ ομ]οοῦ, απᾶά οκοϊ(οιπεηύ αραϊηδέ Ῥαυ], 1ἱ8 

Βροοίϊ[ο οὐ]εοί, 15 πού π]]κοίγ, παγ, Ἰπάεσά, πιοςδύ ρτοῦαβ]θ; 148 

ἵ5 ἐπουρμῦ οχροᾶἰθπέ {ο οχΡίοΒΒ ἐμαῦ οοποορίοη οἱ {1ο πἹοΥς- 

ποηῦ, ΒΕΠ 1 16 πσθτο Βο, ο ἀοοίάο 016 τιαζίου Ὦγ α βρθοίαἱ 

ἐταπβ]αί]οη ἶ5 οἱ ἁουιρί[α] ρτορνϊοίγ. ὝψγΠί]ο  Ισεπδο ἵπ ἐλίς 

0156 ΤΠΔΥ ο αἱογγος, ἴΊοτο αγο πού αν [8η ο8βθ5 {π πίοα {ὲ 
ποι]ά δο Ιπίο]οναδ]ο, 

! ὢς επι την ἕαλασσαν. Ἀοῦ α {ο Ἱπίργρτοίοις---Βιιο] 18 

Ῥοσα, ἄτοῦας, Ἡταρπιας, Βομτα]άίας, Ἡοσο]]λας, Ἰμοκοιππση ας, 

απά οἴμεις---ελλπίς (μὲ Ῥαυἱ πνας ομττ]οᾷ {ο {1ο βθᾳ-οοαδί, 38 

18 ἄτοπι ἐλιαῦ τορίοπ; οἩ Ὀουσᾶ οἳ βΠήΡ, 19 πγοι]ά Βα1] ἐο Αίλλοης; 

νί]ο, π {αοί, ὮΥ α- 1οάῦπεύ ος [οοῦ Ὦθ πνου]ά Ἰαβίοη οπ 

{πτουο]ι Ἀ]αοσᾷοπία, απά ΈλεβεαΙγ {ο Λίμοπθ. Ίο ᾳποίο {οπι 

Κυπορ]. ο {οἰ]οινίπρ οχροβἰθίοη οἱ 1έ, 4 φωίαπί, Ῥαιίμῃν 

ἀεαμείιμη, 6586 αἆ οἵαην πιατδ, ιέ ζω οιάαὲ φετεεφιὲ ἀεεί- 
πογοπέ, φμασὶ παυἑ εοπδεσηδα ἐπ ἀΐο Τἐβίοπα επαυἰᾳαθθεὶ, πιο. 

αι ειν γείραα, ἐετγεσίγέ 1ἴπετα, ρο Μαοεάοπίαπι οί Τ]ιος- 
βαζέαπι «4ἱλοιας οοπἐσπάϊἰδδε. «Ιίαφιε ὧς επε την ὃαλασσαν 

υεγυμρέε φιαδὲ, υε]ιέ αἆ πιαγοὺ.. οἱ. ὃ, Ρ. 201. Λος 171: 14, 

ὧς επι, ἵπ ΕΙ Ῥ]ασο, ἀοποίορ Ίιδημε α πατε, ον ἴο 116 

8ο, 116 ΒΥτίπο, ΑπναὈίο, απἆ ᾖὐπίορίο Ιπέογρτοίοτς 89 απάθτ- 

Βίαπά {Οίε γνοτά, Ίο Ῥατί]ο]ο ὧς, π]ιοι ποοοπιραπἱοᾶ Ὁγ {πο 

Ῥτοροβίήοῦ επι, ἵ5 ης] {ο ἕως, οηἱγα]επῦ ἐο ἰμο Ἡοπιση 1ἱ6- 

ᾷιιο αἆ, γε] γεοἰε αἲ. απο], ἐπ ἶοεο. 



118 ΑΟΤ5 ΟΥ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΙΙΒ. ΟΗΑΡ. ΧΥΤΙ. 

ΙΙΝαά ΑΜΗΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

16 Απά αγ ἴπαῦ οοπᾶποξεά 
Ῥαα] Ῥνουσ]ῦ Ἠἱπ Πίο Αίῃθηδ: 
απᾶ ταραϊνίησ α οοηππαπάπιθηῦ 
Ἐπίο ας ανά Τπιοίδαις {0Υ ο 

6οΗ1ο Το 1 ΥΥΙῃ 811 δροε, {6Υ 
ἀεραιἰοᾶ, 

10 Νου ανμ]]ο Ῥαυὶ αναϊίοᾶ 

{ο; ἰπεπι αὖ Αίμοις, 115 αρἰτῦ 

πας ἰγγοἆ ᾖ Ἠάπι, 1νΠοδη Ίο 

Βαν πο οί ΟΙ σἶνοι ὕο 
Ι4ο]αίτγ. 

17 ΤΠονοίοτο ἀἱεραίθᾶ Ίο ἵα 

ἴμο «γπασορδιο οί ιο ἆοννς, 
υπὰ ννΙζὮ ἴο ἀογοπί Ῥουδος, 
απᾶ ἵπ ἔλο ππαγ]κοῦ ἀα]γ όλ 
ἐλμοπι ἐπαῦ πιοῦ ντι ΠΠ. 

18 Τ]οι οεγίαίὰ ΡΗΙ]οδοβ]αυς 
ο{ ἴἶο Ἡρίοιγεαης, παπά οἱ ἴ]ο 

Φἰοῖος, οποοιπίσοτος Ἠίπ. Απᾶ 

βοπιο εαἷά, πα σν]. ἐμῖδ Ῥαῦ- 

Ρ]ου 8αΥ } οὔ]ον 8ο1πθ, Ἠθ 56ϱΠ- 

οὖλι ἴο ὃο α δεῦίοι {οχῦἩ οἳ εὔγαησο 
ποᾶ8: Ῥοασααβο 119 ρυθασμεά πηίο 

ἔπεπι ὀσοειςδ, απ {6 168118ς- 

1η, 
19 Απά {αγ {οοῖς 1ΐπα, απᾶ 

Ῥχοισ[έ Πΐπι απίο Αἴοοραρις, 

σπΕσΙς ΤΕΧΤ. 

- ΔΝ - 

καθιστῶντες τὸν Παῦλον, ἦγα- 
» Χ [κά » - Ν 

γον αὐτον ἕως 4θηνῶν' καὶ λα- 
/ 3 Ν Ν Ν / 

βοντες ἐντολὴν προς τὸν Σίλαν 
.”., / 9 ες ’ 

καὶ Ἰιμοθεον, ἵνα ὥς τᾶχιστα 
2) ΔΝ .. 1ο. / 
ἐλόωσι πρὸς αὐτὸν, ἐξμεσαν. 

” Δ - ᾿ / 

16 'Ἡν δὲ ταῖς ᾿4θήναις ἐκ- 
/ ΔΝ - / 

δεχοµένου αὐτοὺς τοῦ «Παύλου, 
/ ΔΝ Α - 

παροξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν 
ϱ. αὴ - ο 

αὐτῷ θεωροῦντι κατείδωλον οὗ- 
Ν / γή 

σαν τὴν πόλιν. 3 διελέγετο 
Ν - ῳ - ο 

µεν οὖν ἐν τῃ συναγωγῇ τοῖς 
Ἡ / .. 

Ιουδαίοι καὶ τοῖς σεβομένοις, 
» -ν -” Δ . 

καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν 
ε { Ν ΄ 

ημέραν προς τοὺς παρατυγχά- 
Ν λ . 

νοντας. ᾖ τινὲς δὲ τῶν ᾿Ίεπι- 
/ Ν - ρα 

κουρείων καὶ τῶν «Στωϊκῶν Φιλο- 
/ / » - / 

σόφων συνέβαλλον αὐτῷ' καί 
3/ / Ἆ / « 

τινες έλεγον, Τί ἂν θέλοι ὁ σπερ- 
/ ο Ν 

µολογος οὗτος λέγειν; Οἱ δὲ, 
μπι » 
Ξένων δαιµονίων δοκεῖ καταγγε- 

ΔΝ 5 :ά κ ω 

λεὺς εἶναι ὅτι τὸν ᾿[ησοῦν καὶ 
Ν / κ 

τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελί- 
19 ο / / 5 ο 

ζετο. ἐπιλαβομενοἰ τε αυτοῦ, 
3 Ν υέ ΄ 5/ 
ἐπὶ τον ᾿4ρειον πάγον ἤγαγον 

ΕΝΙΡΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

Απᾶ {1αογ π]ο οοπἀιοίοᾶ 16 
Ῥαπ], Ῥνουσ]ηί Ε]πι {ο Αί]ιοῃς; 
οπά λανίης χεουἰνεᾶ α ο0Π- 
πηαπζπιεπῦ {ο Θί]ας αιά Τήπο- 
Ώιψ {ο ο0η1θ Το Ἠίπι, 48 8001 
85 Ρροββίρ]α, {που ἀερανίσᾶ. 

Ἠδουν αυ] Ῥοπ] ννας νναϊ{- 
1ης {ου επι αἲ Αἰμθης, Ἠ]8 
αρ] να χουδεᾶ ἵν Ἰήπη, 
Νο 16 δαν {16 οἵγ κν/λο]1γ 
ἀονοίοά το Ιάοίβ, Τμοαγείοιο 
με ἀἱδραίοά 1π {ο 1ΑΥ/ηάσοσιθ, 
η (α μπθ 66)νς, αηά σπὶζ] ἴ]ο 

ἀενοιί Ῥ6ίδοµς, απᾶ Ἱπ λε 
πιαχεί, ἆαἲἰγ, νο Πινοςο πγἶιο 
πηεῦ να Πἶπη, Τεν 
οθναϊη ῬΗϊ]οδορΠεις οἳ Ίο 
5Τρ{οΙΥΕΩἨς οπά οἱ ἐ]ο Φ{οἷοΒ 
οποοιπίειθά Πῖπις απᾶ 8ΟΠ16 

βαἱᾶ, νλαῦ ννου]ἆ είς "οἰιαῦ- 

ί6ιου ααὖ: απἀ οίποτς, ο 

«Θ6ΕΠΙ8 {ο Ῥο α ρα]εμουι οἱ 
ο(ογεῖση ροά5, Ῥθσδιδθ Ίθ απι- 
πουποθά ο επι σεις απᾶ 
ἴιο Ὡοδιγ)οσῦοῦ. 1ον’ ἴ6γ 
ἐοο]ς Πήπα απᾶ Ὀτουρ]ό ΕΙπι {ο 

μα ι] 

ιο νΑιδορᾶβιΙ5, δ8αγίηςσ, Ό8η 

Παροξυνομαι, {οηπᾶ Ἡοτο απά } Παροξυνετο το πνευµα. 

ὅποο 1. ΟοΥ. 19: ὅ, Ἠῖς αρἰοῖ Ίνα ῥγουο]εᾷ (15 ἴ]ο υνονᾷ 18 18Π- 

ἀετοῦ οοπι. νου, 1 Όου. 151 6), εχσἰε, οἰἰττεά πρ; εν αυτῳ, 

ὃν Ίή Τὸ πας, 10/γοΥΟΙ, 6ΙΡΡΥΟΡΕΕΕ. Ἡο αἀάτοδεοά ἴλειι 

ΥΟΓΥ εοἁσίοοιΒΙγ. 

κ Κατειδωλο». Όπο ΟΕ {1ο ΏΊΔΗΥ ἁπαξ Λεγομενα οἱ 1π]6 Ῥοοῖς 

οἳ Δοΐς. ἵ Ἰ]ο]]γ αάᾶϊοισᾶμ) οὗ " ν]οἰγ σἰνεπ,] 18 ρ]εοπαρίέο, 
Ῥαΐ πο πποτο {παπ οα]]οᾷ {ον. Ῥείτοπίας, α οοπἴθΙηροτατΥ οἱ 
Ῥαυ1, ἵπ ηΐ5 1Τέὴ Βα το, πππκος Ου α1 Ε]]α βαγ οἳ Α]οπς, ’ Τοι 
σαι Ί10Υ6 ἑαδίζ πιά α σο ατα ηχαην πι «4 ἐ]νεπς.”) 

 Ῥαυ] ἴοαπά α ΕΥπαποριο ἵπ Αἰλοῦς; απά 4 ΊΥΑΥ ἰπίο ἐλο 

Άρονα, οἳ ΓΓογωπο. Τ19ἵΓ9 85 πο οα]]οζ ππάϊίοιγ. Το 6ρο]ο 

προς τους παρατυγχανοντας, ἵο ἴμοδο 1ὐ]ο ιαμροπεᾷ ἴο δα 
Ί1λσγο, Οΐσσιο, ο οιλίουθ; 114, ομ]1ς πο Αἰλιοπίαης 1ο Ἱπ- 

γοπίθις οἳ αἲἱ Ἰοαμίης. ἨΠίς πουᾶς αἴθ, “4ίεπ οηΙπέηι 

ἀοοἰγίπατιπι ἐπυεπίτίοςςο Απᾶ ἵη Ἠΐβδ οσίου [ος Ἐ]ασσας, 

ο, 26, Ἡο 8478: "'παπίγ, τοσο, ἰεατηίπρι, ἐπδεἐΗίοπς απ 

ἶαιος, π]ιοδο παοπιπιοπἰ5 απο ἵποιπ απᾶ ἀβαςοά ἑἩτουρ]μοιέ 
ἔἶιο γοτ]ά, α1ἱ ουἱαἰπαῖοᾶ ἵπ Α{]ιοης,2 

Τ]ογο ποΓΘ ΠΙΑΠΥ ΓΕΟΤΙΠΙΒ ἵπ Αί]οης, Ο0 εἶοβο πο Ίπευο 

τιοςέ σο]ουταίσά, οα]]οᾶᾷ }7είιις οἱ νου, ιο 1, απά {]νο κου’. 

ο Τινες δε Επικουρειων Καὶ των Στοϊκων φιλοσοφων συνε- 

βαλον αυτῳ, σεγἰαῖπ οπέδ. 9Υ, 8ΟΠ16 οἵ {ιο Ἡρίουτθμη απᾶ Βίοἱο 

Ῥ]ή]οβορ]ιεις εποοιιπἰογοὰ αι]. ι 

11]κο ἴῑιθ 1 αινὶφίι Ξαἆάμοςος, {]ιοςο Πρίοιτοστις Ίευς τουΥ ατθνέ 

ἐτίβενα, ου Π]γο]οίς ῬειδοῦΒ. ϱ Ώμπα γἰγίπιαβ, τίγαηιβ/ὸ Ίναβ 

Ειοῖτ ογασ]ο, 

ΛΑ. Ῥαῦῦ]ου, οΏο αθίθιΊης 8ΟΥ4Γ86 ΟἨ ΑΠΥ αΏήεοῦ. 9ο {Π6Υ 

απζατείοοᾶ Μΐ5 ᾳἀοἰαί]οπς {γοπι {πο ο οιυν]θῖι θοηήρίιτος. 

Ὁ σπερµολογος, βαττη]αδ. Νοπ απο του σπειρει τους 
Ίογους, Ὀιέ ταἱΠΘΥ παρα το λεγειν σπερµατα, φιαδὲ δοπεϊπῖ- 

Ίεσας ἀῑσας, φμοά δαία Ὅι αρτῖ ἀαραδοαμιγ} ππείαρλογα α 
φαδδετει]έ5; αἰϊίδφιο αυϊοι[ὲ δπηρία, 1199 Π6ΠΙΙΘ ΠΙΠΡΠΟΡΟΤΟ 

βιπῦ οθαὶ, πθῃιθ οπηία ἀρ]οσίαπί, 5εά ϱατγίι φεγρείμο δυπί 

πιο]θρίω.. Ῥοσα, “Ῥοπιοδίποηες αἀάτορεοά «ᾖἱεο]ήπος ὮΥ {ιο 

Α4ΙΠΟ Ἠαπηθ, ἐὧγέε Ἰηιπάγοα Ίέατο Ῥείοτο Ῥαμἱ γης (μου, 
Ῥνουσλίοπ οἩ ἐῑιο Τιονο]αίῖοη, ααοἰσᾷ ἵπ. Οτδέοα Φαστα. 

ο Ῥοτοῖρπ ποᾷθ, απᾶ πει’ βοάθ, ἀπίποπητπ Ῥε[οζθ, πΤθ ΒΙΡροΒ- 

ε ὮΥ ἔἶνοπι Το Ἠαγο ῬοῬη Ἰπά]οπίοά ὉΥ τον Ίησουν και την ανα- 

στασιν. Ἴμθεο πγοτᾷθ, ἵπ ἐ]ιοῖν Ρο] ὑλοὶσίίο 6818, βουπᾶθά αβ 
ποσα] α πια]ο απ {οπια]ο Ὠιν]ίπ{ Ἱσετο {ποπᾶεά, 

Ρ Αρειον παγον, Ἡ τουῖςγ οπιπθησο, τγοδί ο{ {ιο Λοτοροῖῖᾳ, 

Ἔπι 1Β οἴίοπ ταορτεβοπἰθᾶ ὮΥ {ο παπά 1ήροπ. 386γ ρἰποθά Είπα 
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εαγίησ, ΜαΥ 9 που υ]αῦ 
ἐς πονν ἀοοΐνίης, Ὑνηθγθοί ἴποι 
αρου[(οςύ, 192 

90 Έοι ποια Ῥγ]πσαξί ουσ] 
βύγαησο ἰΠ]ησβ {ο ος 68987 Ὑο 
υγου]ά ἱέπου ἐπαγθίοτθ πνμαῦ (μθξο 
{ήη58 πθαῦ. 

91 (Ώου αἱ ιο Αἰποπίαης 
απά βὐγαησαγς Ἰνυλ]οῖι νεο {Ἠθγθ, 
ρεπό ἐῑείν πιο ἵπ ποὐμίηρ οἱδο, 
Ῥιΐῦ οἶδ]μαι ἴο δι, οἳ {ο 116αὶ 
Βοςπθ παν ως.) 

ϱϱ Του Ῥαμί που Ίπ ιο 
π]άξο οἱ Μανα- Εμ], απά εαἷἀ, Το 
ποπ οἱ Αίμοἢβ, 1 Ῥοτοεῖνο ἴλαῦ 
1 αἰ] (Π]ηρς 76 α1ο {οο 681ρ6)- 
βὐοις. 

95 Ἐν αφ Ι Ῥαςβεοά ὮΥ, απἆ 
Ρο]ιοιά γοιι ἀεγοίίοις, 1 {οαπᾶ 
ος ο]ίανς ο ἴπςδ Ἱπεορίοη, 
το ΤΗΕ ὉὈνΝΚΝπΟΙΨΝ αοῦ. 
Ἠ οτι {]ιαγείοιο Υο Ἰρποιναπῦ]γ 
ανογεΠίρ, ΠΠ ἀεο]ανο 1 απίο οι. 

94 ἀοά ἰλαῦ πιαᾶο ἔλπο νυοι]ἀ, 
αηᾶ αἱ πηρα (Ἠμθγείπ, βθοῖης 
ὑπαῦ Ίο 15 Τιονά οἱ Ἱεανει απά 
οατίῃ, ἀφα]]είμ πο 1 θπιρ]θ 
πιαάο ον Παπάς; 

96 Νεϊσηεν 18 ουβπίρροαά σζ] 
πηομ/ς Ἠθπᾶς, 38 {λοασὰ 9 πθθά- 

6πξΕίς ΤΕΧΤ. 

λέγοντες, «4υνάµεθα γνῶναι, τίς 
ᾗ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλου- 
μένη διδαχή 50 ξενίζοντα γάρ 

τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς 
ἡμῶν' βουλόμεθα οὖν γνῶναιν 

τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. 3 ᾿4Θη- 
-- ΔΝ ή ΔΝ ι 3 

ναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ έπιδη- 
α / 3 θνλ Φ 

μοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον 

εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκού- 
ειν Καινότερον. 

33 Σταθεὶς δὲ ὁ 1{αῦλος ἐν 
μέσφ τοῦ ᾿ Αρείου πάγου, ἔφη, 
Ανδρες ᾿ Αθηναῖοι, κατὰ πάντα 
ὧς δεισιδαιμονεστέρουο ὗ ὑμᾶς θεω- 

ρῷ. 3 ὃ διερχόµενου γὰρ καὶ ἆνα- 
θεωρῶν τὰ σεβάσµατα ὑμῶν, 
εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέ- 
γραπτο, “Αγνώστῳ Θεφῷ. ὃν οὖν 
ἀγνοοῦντες εὐσεβείτε, τοῦτον ἐγὼ 

καταγγέλλω ὑμῖν. ὁ Θεὺς 
ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα 
τὰ ἐν "αὐτῷ; οὗτος οὐρανοῦ καὶ 

γῆς κύριος ὑπάρχων, οὐκ ἐν χει- 
ροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, ὸ οὐδὲ 
ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύε- 

ον 

ΕΕΝΙΡΕΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

1ο Ἴκπουν ναί ἐλῖς π6νν ἆοο- 
Ἔίηο 15, οἱ νυηῖοἩ γοι εροαίςῦ 
Έου τοι Ῥνίης 8οπιο βίναηϱο 20 
(μ]ησς {ο ο) ομ18. ο ννὶδῃ, 

ἐλοιοίονο, {ο Ἴκποῦν ον]ιαῦ ἔ]ιοςο 

ἐμίησς ΠΊοδΗ. 
Έου απ] Αιοπῖαης απά 5ταῃ- 51 

5ογ Ίο Ψ0γο ἴἼθιο, βρεηῦ 
Εναν ἶπιο Ίπ ποίπίης εἶεε, Ραύ 
αὔμον ἵπ ἰἐε]ίης οὗ Πααίης 
80116 πουν {μ]ησ. Τῆεα Ῥαμ] 22 
πίοοά τρ Τη αἴμο πηάςῦ οἳ {16 
Ατοοραρ 8, απά εαἷά; Αἰ]οηὶ- 
4ης! Τ ρογσσῖνο {λιαί, "1π ΘΥΟΥΥ 
γθεροοῦ, Υοι 31ο "οχοθοΚἴης- 
Ιγ ἀενομοπα]. Έου ας 1 
ραβςεᾷ αποπς απᾶ οὐβογνεᾷ 
εἴμο ομ]σοῦς οἱ γοιτ ννονβΗηΙρ, 
1 {οππά αι α[ίαν νε 0ἱ5 Ἱη- 
ποηΏίίοη, Το Αν Ὀνκνονυν 
ου: Πάπα, ὑλοτδίογα, οι . 
7ος, ποῦ ΚπονΊης, ὙνουβΗΙῃ, 1 
ἀθο]ατο {ο ος. 

ἄοά πο "πιαᾶς ο υον]ἀ 
οπά α]ἱ ἐπίησς ἵω 16 δοεῖης 
ἐλαῦ ηο 15 Τιοιἆ οἳ Ἱδαγαῃ αι 
ο{ ευ ζ1, ἀἆῑνο]]ς ποῦ ἵπ θεπηρ]οβ 
παάο υνἰσ Παπάς» ποϊίμαιν 18 
αηϊη]ςίοισᾶ {ο Ὁγ πθή΄5 µαΠάΒ, 

ϱο 

9 ὧν 

προῃ, οἳ Ὀτουσ]ιό Εΐπι {ο, ὕπο Ατοζορασας, οὗ λ[αυς ΤΠ, ποξ {ο 

ἴπο σομγῦ 5ο οα]]οᾶ. 

--ᾱ ἸΥοτβλίρου οἱ ἄεπιοηῃ βοᾷς. 

Τ που εί ἐπαπίς, Οἱσρτο. 

2εισιδαιμονια, 5προι5ίΗοῃ. 

Ἐ]μ18 ννονά 16 {οαπά Αοῑς 20: 19. 
ΟοποισιΊις ἵπ ορἰπΊοη πι Ὠοάάτιᾶρο, Οα]νίη, Κομπᾶον, 

Ῥο Ἰειίο, ζαἱπορ], που, Ἠποϊκοίέ, απἆ ευπάῦΥ οἴμον εοἱο]αις 

απᾶ οι] σε οἷλαί Ρα] 18 ποῦ δπηζἶπς οπ ἐγία] Ὀοίονο ἴλο Αγοῖο 

ῥασαδ; οὗ βαρτεπιο οουτὲ οἱ Αίεπε, Ῥαέ εἰαπάΐης ἴπ αἰσ]ιῦ οἳ 

{ές {οιηρ]ο οἳ ᾖβίΐοο, Ίνο τοσατᾶ ἀὶς ἀἱξοοιγδο 5 ο ῥοριίατ αἆ- 

ἄγεσδ, απᾶ μοῦ α5 α 4έ[επςε Ῥο[οτθ α οἶνί] οὗ ]πάϊοιαἰ ἐπίσαπα]. 

4 Εν µεσῳ του Αρειου παγου, ἴμο Πϊρ]οδύ σουτῇ οὗ ]ηβίίοο 
ἵπ Αίλοης, ἸΥΠἱοἩ Ἰαὰ εραοἰαΙ]γ ἐο οορηίπππσο οῇ πνλαίονου 1ο- 

Βροοϊοά το]ρίοι,. Βαέ ἵπ έο Ἱπάρποπε οἱ οις πιοδύ βοἈον 

ουἱος, {6 τοιιαίης αποουἑαίπ ἸΠθίμου Αρειου παγου Ώοιο 16- 

Ρὺοβοπίξ 3. Ῥίασθ, οἳ απ ἀδδεπιδίγ, ἴλο 1, οἳ δ]ιο εοιγὲ 3δ- 

βοπιδ]οά ος 10, 

5 Κατα παντα ἵψ νο] τοπάετοᾶ, ''π ευετή τγεσρεοὶ , ὮΥ 

Πποϊκοίδ. ἵ]οπι ευετὴ ἐλίης Ι εοεὶ Ἕποπιρ.] ἐπ αἲὶ ήηρς,” 

Μιτά,ς ὅ αἰιορείλον): Ὑαἰκείς “ ὐ αἰἱ ἐλίπρερ» Ῥοππ. ὃ ὃπ 

αἲῑ φίασες,} Ῥουίῃη. 

» ὙΓο αποίθ {ο {οοπίηρ ἠαάϊοίοις οκχροβἰ(ῖοπ οἳ ἐῑπίᾳ ππουά 

(τοπι Τιοῖρ]ς Οτίέ, βαουλ, “εισιδωιμομεστερος, '' Του {1 οἱ 

ἆοπιοπς αἰτοπάγ, Τ ε]να]] πού ποσᾷ {ο Ὀτίπρ 4ηΥ Ίποτα απποπᾳ γοιι 

ΒαρουβΕεἱοβίου, Τηἶσαίο, ου ίνορο, ἀδνοιίεια, Γ1οποἱ να]σαίο. 

Τπ ἴ]ιο τηπνρίη, Τε πο οἱσπᾖ[α, φιῖ εδὲ 6προοξ επΌετα, α[ῖπ 

φ1ζοπ. 1! γεπέζα (μιείφια εεγυῖος ἷε τρίτον. Βεο ΟὐΕἶσα Βασνα, 
Μους χορίοις ἔλαπ οί]ους. ᾗ Πο (Ραα]) αππουηοσς μήηςδο]/ 

36 οπο {ἰιαῦ πγου]ά ριίάο {λαοί δεισεδαιµονεα, ποῦ α]ρ]ι{]γ σοη- 

βοΐους οἱ {15 οὐ]οοί απἀ αἴπι, ὮΥ ο τονο]αί]οη οἱ (ιο οὔ]εεί {ο 

Νη]οἳ 16 ενας {ρηονγαπί]γ ἰοπάσᾶ) ἸΝοαπάον, 

ε Αναθεωρων τα σεβασµατα ὅμων, ἴΊογ πᾶ βοπο Ῥογοπᾶ 

Ειοῖν οοπίςπηρογαι]ο5 ἵπ ουοσίης απ βἰέων {ο « μο πΊποιυιν 

οάο πάς αρ [οᾶ {1ο ἱπσναίπέουγ ΠΙΑΠΠΟΣ  ἵπ ψ]ήοὮ Ῥαυἱ 

πάάτοβεος {λοπι. Ίο οίᾖον οἱ, οὗ Ρθορἰθ, Ἰναά ἐ1ς οοπ{οαδοᾶ 

Ειοίν ἱβπογβποο απ ἐμοῖν ἀογοίῖοι. Τί νας α, ϱραπᾷ οοποερ- 

ὥοπ, {ο ουεοῦ 4Π αἰέπΥ {ο ο αβΕΡΑΤ ὑνκκονν 1η {6 οθηίγθ 

οἳ ἀτοσίαπ οἰν]]σα[ίοη ! 

π ὋΟυμ εν χθιροποιητοίις αοις µατοικει. ἈίορλθΠ, ἵπ ΑοίΒ 

Τι 48, 1568 ἴἶνο 8.116 Ρησαςο νΏίοι Ῥαπ]. Ἠογο αφοβ Ἠλνίηρ {ος 
{{β βιιὈ]οοξ, ὁ ὄψιστος---ε) χειροποιήητοις ναοες κατοικει ΊΤπ]κθ 

β, ἀοιβί]οβς, ο αὐ{1οῦ, 35 γα] α5 {ο ποροτίου οἳ ἴλαςθ 

πονᾳς. 
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εἆ αηγ {πίπρ, εεεῖης Ίο σἰναῦῃ 
{ο αἲ] 1ο, απᾶ Ῥτοσί], απά αἱ] 

{πίπσα; 
96 Απά Ἠαπίῃ πιαᾷο οἩ οπο 

Ῥ]ουά αἰ] παὔίοης οἱ 1πση {ον ἴο 
ἀνναι] ον αἱ] ἴιο {που οἳ με 
οατζ, απά Πα ἀοίονπιῖποᾶ ἐε 

Έϊπιες Ῥείοιο αρροϊπ{εᾶ, απά ἴ]μθ 
Ῥουιᾶς οἱ ἐλῃαῖν Παρ]ἑαδῖοι 

97 ΤμΠαί ἰΠεΥ 5]λοπ]ά 5δε]ς {λα 
Τοοτὰ, 1 Ἱαρ]γ ἴπεγ πιὶσΏύ {δε 
αἰνον 11η, οπά βπιά Ἠίπα, ἔλλοιισ]ι 
Ἡθ Ῥο ποῦ {αΥ {ΟΠ 6ΥΘΡΥ 016 
οἱ 48: 

958 Ίου Ἱπ Ἠῆπ νο Ἰνο, απά 
ΠΊΟΥΘ, απᾶ Ἠανο ους Ῥαἱῆσ; 48 
οδγίαϊπ 3ἱδο οἱ γοιν ο/η Ῥοείς 
Ώανο δαἷα, ΤοΥ νο αἴο ἄἱδο 18 
οΠδριϊηρ. 

99 Ῥοναδτησο]ι {6 38 νο 419 
ὕιο οὔδρτῖπα οἳ ἄοά, νο οας]ιῇ 
πού {ο ἠμίπῖς Πιο ἔἶνο (οἀ]ιοαᾶ 
18 Π]κ απ[ο ρο]ζ, ος Βἶ]νοι, ος 
αἴοπο, σίαὖει ΡΥ ατῦ απά πιαπ’5 
ἀθνίοο. 

90 Απά πο πας οῇ {μ]5 1σπο- 
18106 60 νψ]ηκοά αὖ; Ὀαἱ που 
οοιηπιθπάθί] 11 η1θΠ ΘΥΘΣΥ ΥΥΠ6ΥΘ 
{ο τοροπί: 

απσΕΙς ΤΕΣΤ. 

/ / Ν 

ται προσδεὀµενός τινος, αὐτὸς 
Ν » Ν ν Δ Δ 

διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν κατὰ 
, 20 3 / / μα ς λ 

πάντα" ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς 
μ - ν, , 

αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων, 
“ν -ὲ χ / 

κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρὀσωπον 
αν [ο] ε / / 

τῆς γῆς, ὀρίσας προτεταγµένους 
Δ Α 

καιρους καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς 
, δ - Ν 

κατοικία αὐτῶν" ζητεῖν τὸν 
κύριον, εἶ ἄρα γε ψηλαφήσειαν 
αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καίτοιγε οὐ 
μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου «ἡμῶν 

, 

ὑπάρχοντα. "ὃ ἐν αὐτῷ Ύὰρ ζῶ- 
µεν καὶ κινούµεθα καί ἐσμεν" 

. Ἱ) . 

ὡς καί τινες τῶν καθ ὑμᾶς ποιη- 
- / - Δ /. 

τῶν εἰρήκασι, Ί οὔ γὰρ καὶ γένος 
η / 29 / - ς / 
ἐσμέν. 1 ένος οὖν ὑπάρχοντες 

. - υ η. / / 

τοῦ Θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νοµί- 
ς ” Ἀ / Ἀ / 

ζειν ᾿χρυσφ ἢ ἀργύρφ η λίθῳ, 

χαράγµατι τέχνης καὶ ἐνθυμή- 

σεως ἀνθρώπου; τὸ θεῖον εἶναι 
ὅμοιον. Ὁ Τοὺς μὲν οὖν χρό- 

» 3 Ν ς 

νους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ 
Ν - /' - 

Θεὸς, τανῦν παραγγέλλει τοῖς 
3 ιά - ο. 

ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ µετα- 

ΠΕΏΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

85 ἐλοπσ] Ἡ6 πθοᾶεά αηγ πα, 
βθοῖηρ Ίιο αἶνοι {ο α11, 16 αππά 
ῬγδαίΗ, απᾶ αἩ ἐππσε; απά 26 
Ἠα8 πια οί οπο Ῥ]οοά ΘΥΘΕΙΥ 
ηΒΊοἨ οἑ Ώιθ, {ο ἄνγε]] οἩ α1] 

ἴπθ [αοθ οἱ ἴ]ιο εαγζ]Ἡ, "Ἱανγίης 
ἀείειπη]πθᾶ ἴπο αρροϊπίθα 5οη- 
5οπ58 απά 1πηί5 οἱ ἐλαῖγ αὈοάο: 

ἔλατ 1Π6Υ αΠοιπ]ά δαεῖς ο 2 
Τιογά, 1{, ρ6ἱΠαΡΒ, {16Υ απϊσ]έ 
{οο] α[ίον Πϊπι απᾶ ᾖπᾶ ἨΙῃ 5 

αἰὐλοτρ], Ἰπάθεᾶ, Ίο ἵδ πού 

{αγ {οἵη απ} οἩθ ο 85 {οΥ ΡΥ 28 
Ἠΐπη νο Ἰγο, απᾶ πιουθ, απᾶ 
Ἠαγο οι Ῥαϊπρ; ἂ8 οΥθη 8ΟΙΠΘ 
οἱ γοιχ ΟΠ ροθῦβ Ίανο αα]ά 
"Έ ου ππθ, ἱπᾶθεά, ΠῖΦ οΏβριήης 
819. 

ΦΙποο, {Ίθη, 1σγθ 419 11ο οἱ- 29 

αργίης οἳ ἄοά, Ίνα ουασ]ύ ποῦ 
το Ὠηης {παῦ πα οάμεαᾶ 15 
Ἠ]κο {ο σο]ά οἳ εἴ]ναι, σγανεά 
ΡΥ αἲῦ οὗ ηαη”8 ἀθγῖοςρ. Απά 50 
ο πιθρ οἱ 0] Ἰρηοίαποθ 
6 οἆ σοναι]οο]ςαά, Ὀαύ ποινή οοπι- 

ΤΙΔΠ(Ε 411. Ίππο. 6Υ6ΥΥ Ὑησχθ, 

Ἡ Ὄρισαρ προτεταγµενους---ΟἨ; προστεταγµενουε, ()ὓ., 86Ἡ., 

Ὅην, Εν ἃ Ἰποῦο πρριογοά τοβά(πᾳ, καιρους, οἱο, μ Πανίηρ 
απᾶ «πο Ῥοαπᾶς οἳ ἐλοίς Παρί ήομ. 

«νου πα ίοπ Ἠαά 195 ᾖοί ἐπας αρροϊπίοςά οὗ ἀοἆ, αξ ἐνα]γ 45 

Ῥν. Οἶμεῖς απἄάς, 

ἀοίθιπι]ποά Έλο αρροἰπίοά πιας, απάἆ {ο Ῥουπᾶατίος οἱ λοῖν 

Μαρία ήοπς” Ῥοπη. ὅ Πανίης Εχοά {γοπι ἔἶο Εταί πο αρ- 

ροϊπίοά ἴἶπιος απᾶ Ὀοιπάατίος οἳ εῑιοίν Ἱναδίζαίίοπς Ὑγαοί, 

β Απά Ίο Μα δοραταἰθᾷ ἐ]ιο 8ο5ΟΗ5 ΒΥ Πἱ5 ογάίπαπσο: απᾶ 

παξᾗ εθέ Ὀοιιπάς {ο ἔἶνο τοβίζοποο οἱ πιθπ/” Ἠατᾶ,.  Ἠανίπα 
πηπν]κοᾶ ου ἐἶπιος ργουἱοιθ]γ αιταπροά Ίπ οτάος, απᾶ 11ο Ῥοιιά- 

απο οὔ ἐποίγ Παβιέα(ῖοπς {ου έλαια {ο εεοῖς ιο Το Τμοπιρ. 

Μ Απᾶ Ἠα( ἀθίογπιίποςῦ ἠλείν αρροϊπίοᾶ 1ἶπιος, ππηά {πο Ῥουπᾶς 

οὗ ἐμοίν Παδἰέα(ίοῦς, ἴἶαῦ {1ο παὶσΏὲ εοοὶς ἀοά Ῥοοί]γ. 

ἁ Πανίπρ πιατκοά οιιῦ {πο ἀπιορ {ογο-α]οθίοᾶ, απά Ῥουπᾶστίος 

οἳ ελοῖν Παρα ίοπ5) Ὠοάᾶ. ο 56ο πολης ραϊποί οἳ ]ο5ὲ 

Το ίνα] ἐλιοονὶδίς Ίτ ιοί σοπίγογογβίοθ ΟΠ {Ίιαξο Ἰγοτᾶς, «Αο- 

οοσάϊπς {ο Αάαπι Οἰαη]ς, Ἰπείενά οἳ προτεταγµενους καιρους, 

ἔε Εἶπιας ὃε[οτε αρροϊπισςῖ, ΑΒΏΤ8 αιᾶ ππουθ έἶναπ {οτί οὔμου 
Μ55. πΙἩ. ιο Θγτίας, αἩ ἴἶνο Αιαλίο, έλο Οορίΐο, Λαιλίορίο, 

Βαγοπήίπη, Τηἱραίο, απιᾶ Γία]α, τοπᾷ προστεταγµενους καιρους, 

ἔιε αμροϊπέεά πε, πο «ἀΙΠοίοπσο ἶ6, προτασσει» ἵδ ἴο 
αφρίαοε Ὀ6[ονα οἴ]νεγο) Ὀαῖῦ προστασσει» 18 ἳο “ οοππαπςῖ, εἷ6- 
ογεε, ΟΥ αρροϊπει 

Προστεταγµενοε καιροε 99 οοπδεμίσᾶ, ου 'ν ᾖεεγεεά περι) 

1βυαο] πα Τΐ5 ]απ4. Ἐαΐ {16 τοπιογαὶ οἱ {πο οι Ὦγ νο 

Βα146οΠ8, ἴλο ΘαΥ40ΘΗς ὮΥ {ο Ταχ], {Ἡο (γοθίκς ὮΥ Ίο 

Ἐοπααπς, ιο Ἐοπιαπα Ὦσ πο ἄοἰμς απἆ Ὑαπάαίε, απᾶ 6ο οἵ 
οί]οτς, 8ΊΟΥ, ἐλαῦ α Ῥοορίο πιαΥ /οχ)εέ εαίν οπἰρίπαι ἵπ- 

Πογίίαηοθ.. ΤΗΐΒ, πο ΡΙΘΒΙΠΙΘ, 15 4 οοποροᾷ ροΐπί. Ίπο 

αρρτογοᾶ τοπᾶΐπα, 1 οοποις τη] Ὦν. Ἡπο]οί{, ἶ8; προστεταγιις- 

νους, 13{]λοΥ ἔμαπ προτεταγµενους, ΟΟΠΙΙΠΟΠ Τοχί. 

Ν΄ Που γαρ και γενος εσµεν, «Ίου 108, Ἰπάεεώ, ]ή ο υμήηα 

αἲο, Ἴπορο πτοτᾳ5 416 ἐ1ο Πνδί Πα]έ οἳ α Ποκαπησίαυ [ουπά ἵπ 

Αταθιδ, 8. Οἰοϊ]αα ροεῖ, Ποβο Ρο8π απἰοᾶαίθορ ΟἨτίδὲ 6οπ1θ 

210 γεαϊΒ. 

α Ῥαυ] οοποθᾶος {{5 ἐπιὴ, Τῆο 84Π16 1άθα 15 αἱδο {οιπά {π 

οἶμον ἀτααῖς πέους, Όντο, Παοϊκοίέ αιοίθΒ {οπι ἴπο Ίγπιπ 

οἳ Οἰοαπίλας, αἆάτοβξοα {ο σρίίσν οπαπδ, α]πιοβί ἴ]ο ββπηο 

πνονᾷς, ΄"εκ σου γαρ γενος εσµεν;.  Ῥαα, ἵπ Ἠΐ6 πιαηπεν οί 

αποία6ίοη, βοπουη]ίπος {μθ σα, ιδίηρ {1ο ἸογάΒ, τινεο ειρη- 

κασι, οεγἰαῖη γεεῖος Ίανε δαϊζ, οἳο, 

 Ὕπεριδων. Ἱπ ιο Βορύιαρίπέ 15 πιοδὺ οοήπιοη ἱπιρογ 

6. 6 οοπίσηη, Ρε ἑεά, οι[[εγεῦ Ἰαπ.  ὃ Ονοτ]οοκεά" 
Ῥοοίμν.» ὁ οαπάσπιπῖπρ,) Ἴγα]κοί, 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ᾽ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

81 Ὥοεοσιεο 16 Παῦι αρροϊηί- 
οἆ α ἆαγ, ἵπ ὕο ανΠῖος Ὠρ ον] 
Ιαάσο {ο νγοτ]ά Ἱπ τἰσ]ήεοιδ- 
Ώθςα, ΡΥ ἐλαί ΠΙΔΏ ἹνΆοΠα Ίο Πα] 
οιάσ]ηθά: ωήιογεοί Ἱε Παἴμ ϱἴνθη 
Β8ΕΙΥ8ησΘ αηζο αἱ] 1πο, 11 μα 
Ἡο Παζ ταῖφοά Πϊπι Ώοπι ἴπα 
ἀεαά. 

95 Απᾶ Ὢῆεη ἴπογ Πεατά οἱ 
ὕπο τθκιιγθοίοἩ οἱ ο ἀθαά, 
ΒΟΙΠΟ πποσ]κοά: απά οί]νοις παίά, 
Ίο γ]] ουν ἐπερ αραίπ οἱ ]]5 
πα ({07. 

98 Φο Ῥααἱ ἀερατεᾷ οι 
Ώπποης θνῃ. 

94 Πον)οῖδ, οογζαῖη ΠἹοπ οἼαγο 
ππῦο Ἠΐπα, οπά Ῥε]μενθά: αΏιοΏς 
ἰμο υυΏὶοί Ίυας Ὀϊοπγείας ἴ]α 
Αγθορασϊίθ, απά α νύοπηΒα ηαπιθᾶ 
Ώαπιβ]8, απ «οἴοις ΙΕ] Πθιη, 

ΟΗΑΡ. ΧΥΙΠ. 

ΑΕΤΕΠ ἴλθεο ἐήησς, Ῥαπ] ἆθ- 

ρατίοᾶ Ώοπι Αἴλοῃπβ, απιᾶ ο811Θ 

{ο Οον]πόα 

9 Απαά {οιπᾶ α οσταῖα ἆ;6υΥ 

ηβηιεά Αααΐια, Ῥοτπ ἵηπ Ῥοπίας, 

ΙθίαΙγ οοπιο {οπι ΠίαΙγ, νι Πίς 

σ{ο Ῥτϊβοῖ]]α, (Ῥ6σαμβο ὑ]ιαί ΟΊαι- 

ἄϊαβδ λαά οοπωπιαπάθἆ ο] 1οννς ο 

ἀερατῦ Ώοἵι Ἠοπις) οαπᾶ ο8Ι1ηθ 

Ἠππίο ἴΠοτη, 

3 Απάᾶ Ῥεοααβοθ Ίο Ίνας οἱ ἐ]ιο 

απεΏίς ΤΗΧ". 
- 81 / 3 ε / 

νοεῖν" διὸτι ἔστησεν ἡμέραν, 
ε ων / / Ν Γ / 

ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν την οἰκουμέ- 
/ Ε ο ν ο 

νην ἐν δικαιοσυνῃ. ἐν ἀνδρὶ ᾧ 
τά Ν ο 

ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, 
/ ΔΝ » - 

ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρών. 
] / Ν 

ὃδ ᾿Ακούσαντες δὲ 
. ε ΔΝ υ / [ 4 νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον' οἱ δὲ 

/ 

ἀνάστασιν 

ω / / / 

εἶπον, ᾿Ακουσοµμεθά σου πάλιν 
/ 

περὶ τούτου. ἵὃ Καὶ οὕτως ὁ 
- 3 / 

Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ µέσου αὐἎ- 
ο Ν Δ / 

τῶν. ὃν τινὲς δὲ ἄνδρες κολλη- 
ω) ύ/ ων 

θέντες αὐτῷ, ἐπίστευσαν' ἐν οἷς 
κ , ε 5» / 

καὶ Διονύσιος ὁ ᾿.4ρεοπαγίτης, 
Δ / / 

καὶ γυνη ὀνόματι Πάμαρις, καὶ 
ο Ν ο 

ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΙΠ. 

ΛΕ4 δὲ ταῦτα χωρισθεὶς 
ὁ Παῦλος ἐκ τῶν ᾿ 4θηνῶν ἦλθεν 

υ / 2 Ν ε / 
εἰς ἸΚόρινθον: " καὶ εὑρών τινα 
᾿Ιουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν, Ί1ον- 

ΔΝ - / ΄ 3 

τικον τῷ γένει ππροσφἄάτων έλη: 

λυθοτα ἀπο τῆς ᾿Ἰταλίας, καὶ 
ΠΠρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ 
τὸ διατεταχέναι Ἰζλαύδιον χωρί- 

ζεσθαι πάντας τοὺς Ιουδαίους ἐκ 
.. ε / Αν ” - 

τῆς ᾿Ῥώμηῆς, προσῆλθεν αὐτοῖς' 
/ 5 

ὃ καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι, 

ΠΕΝΥΙΘΠΟ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

{0 τδίογ. Ὥδθοαιβδο ο Ἰαβ 

αρροϊπίος α ἄαγ, ἵπ υυ Πίο Πο 
ΥΠ] ]αάσο ἴλο νγου]ά ἵη τ]σ]{ο- 
0151686, ΟΥ παπί πια ΥΙΟΙ 
Ἀο Ίιας αρροἱπθεά, οἰνῖησ α5θα- 

Τ8Ώ66 ο αἰ], Πανῖπο να]κεᾷ Ἠἶπι 
{ποια ο ἀεπᾶ. Απᾶ πῆον 

ί1εγ Πεατά οἳ α τοβιγοςί]οη 

οἳ ἴ]ο ἀααᾶ, 8οηΏ1θ πιοσκας; 

απά οἴ]μοαις εαἱἰᾶ, πο υν]]] δαν 

γοι αραῖπ οοηοθιηίης {Π]βτπαί- 
ἴ6γ. 9ο Ῥαα] ἀεραγίεά {οἱη 
πποπς ἴΠθπι. Ῥιμῦ «οθγαῖη 
Ρ6υβους ο. ιθιθᾶ {ο πι απᾶ 

ρε]εγες : απποης νποπη, νναΒ 

Ὠ]οηγαίπα {πο ΥΑιθοορασίίο, 
απ α ΊΥΟΠΙάΠ παπιθά Ἑαπιατίς, 

απά οἴῃθις νέα {θιη. 

ΟΗΑΡ. ΧνηΠ. 

Άσπτεπ Ἴλποεο ἐπίπσς εῬαπ] 

16{5 ΑίοηΒ, απἆ υνοηῖ {ο Όο- 

πμ, Απά Πανίης {ουπᾷ ἃ 

οοτίαϊπ ᾖ6ου παπιοά ἁβουί]α, 

Ῥουπ Ἱπ Ῥοπίας, ]8ΐ6]Υ οοπιθ 

Ώοἱα ΤίαΙΥ, ντ Ἠ]8 ννῖ[ο Ῥνία- 

οἴ]]α, (ρεσβαβο Οἰαυάϊας Ἰλαά 

οοπηπ]απᾶεά αἱ] ἴμο οὖν» ο ἀο- 

ραχί Ποια ΠΟ116), Ὦθ 68Π18 6ο 

ἐπαιι. Απά Ῥασβιξο ο ννας 

51 

92 

βρ] 

α Ἐν ανδρι ᾧ ὧρισε, Ὁή ἴ]ε πιαη ὐ]ιοην Ίιε Ίιας αμροὐπίσ. 

Ῥεσαιδο α. ἀοβπ]ίο οἶααςο /Γοἱ]οι5 ανδσε, Ἡθ οπη]{5 ο ατοῖς. 

Βήματα ἄταπαι ὁ 8δ, δ. ᾧ δἰαπάθ Ὦ}γ αἰίτασίίοη {ου ἴἶιο αοοι]- 

βαΐΐνο. 

Ἄρινειω την οικουµενην. ΟΌικουμενῃ» οὐο1Β οἱρ]ινεοῃ {πιορ 

1η Ν. ,, τορτοδοπ{εά Ὁν ωοτίά {ουηγίοση πιο, απιά ἑατί]ν οποθ. 

“Πάρο αἲ] έλο οαγπ Ματᾶ,ς  Τμο ποτ]ά Έ]νοπιρ., Ἰσδι 
Ῥαπη, Ἡοοίλτ., ουσι παυ]15 ο], 

Ὥρισε, ᾽αΡροϊκιος, οἨ ὤεοτεεά; ἄε[πα 16 1{8 πιοβύ οκποῦ Τε- 
Ῥτοβοηίαίίνο. 8ο ἀθοίάας ΟτΙ{6. βασσα, “ὠε[πίο, Ἠευ. 4: Τ, Ίἴοπι 

ἀεβπίτε σογίο 5εομο ἀῑεείίπατα. 

α νεο δε ανδρερ κολληίεντεε, Ἀ]ἰηποῦ απέετα γὶνὴ ο οἱ 

αὔλππχετυπό, 

Ἰκολλαω, Ίπ 196 ἴθπ οουατγοποσθ, Ν. Τορί., ἵδ αἰχ {πιο 16- 
Ῥτεδοπίοᾶ ὮΥ /οἶπ, νου ἔἶπιος Ὦγ οἶεανα, απᾶ οποο, ἔο σερ 
οοπιραπη) ἼἩο95ο Ατο αἲ], τπογθ οὗ ]ο58, απθᾳπδ{σᾶ, {ου “ολίο]ι 

1ο ποι θμβήταίθ έ1ο πνοτᾶ απςοσίαία, ἵπ ΔΙ] 6.505 οἳ οοτη- 

ΡΑΠΙοπΒΗήΡ: ὁ αθοσίαίοα τον Πάην 3 16 οηΏ]γ ἐοϊοταὈίο, απ ἆοθβ 
ποῦ απίο οχρτεξς {1ο {1]] 8οηρθ. 

ν Ανοοραρίίο, οπο οϐ ἐ]λο Ἱπάρος οὔ έἶιο οοατέ αἲ ια Ανοορασαβ. 

να λοη 54Υ5, ὮΥ ΠὩπεουίπς, ἐλαῦ Ίο ἵνας α[ιουνναγάς κ... ος 

Ώιο οηΗΥΟΕ 11 Α{ΠςΠ8, απᾶ ἀῑσά απ Ἡ τηατίγ», 

ο Ὁ ΊΤαυλος ἶ8 το]θοἰοᾶ ὮΨ ἴμμ., Ἠ. Ῥαπ] 16, Ἡούενον, {ο 

βαῦ]οοῦ οἱ {πο πανγαάνο. ΠΠ ποιπο 6, {μοτοίοτα, ζουπᾶ μη 

αἰπιοδί αἱ] {ιο νοτεῖοπς, ἨΠοΆ Ἐγτά,, ΟταἩ., ἄοπονα, Ῥουᾶ,, 
Ἐποπηρ., Ὑγαϊκοί, Ί68. Νατᾶ., Ῥοοίμν. λεν ει Κορυῦον 

---χωρισίεις, Ἱαν]ηρ Ἰο[ς, οἳ τεπιογοῦ Ίγοιπ, ΑἴΠΟΠΕ, 6ΠΠΙΟ ἐο 

Οοππ{Ἡ, . 

ἆ Όνοματι Απυλαν. Ακυλας Ἱ6 ἃ Ἰωλάπ πάπ1ο, Το ΑΒ 8 

369, ἃ σκηνοποιοθ, ἃ ἴοπί-πικου; τινα Ἰουδαιον,  οθυΥ ὮΥ 

Ρίέ], πον α Οµήβίαπς οχ]]οά, Ιπᾶάσσα, α6δ α ου, ποῦ 48 Α 

ΟμήβΗαα, 85 τομάς {1ο ἆασγοο οἳ Οἰαά(τς. 
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ΙΝΕ ᾷΙΑΝΜΗΘ) ΥΠΡΠΘΙΟΝ. 

8η16 ογα/{ξ, 9 αδοάο ννῖ]ι {μαδια, 

απά ντοισ]ό, ({οΥ ὮΥ ἐμαῖν οοσοι- 
Ρα0ἱοι ὕμογ ννουθ ὑοηῦ-πισ]κους.) 

4 Απά Πο 1αββοπεά 1Ἠ 0] 5γῃ- 
Ἀσοσαθ οΥ6)Υ δαὐραζἩ, απά ρει- 
βισάοἆ {πο ἆοννς παπά 61ο (αγδείςβ. 

6 Απά πει θί]ας απά Τ{ηπο- 
ἔλοις Ἱνογο 60Π1Ἱο οπι Μαοθᾶο- 

πῖα, Ρατ]. Ίνα Ῥϊοβδεά 1 ἴμε 

αρίοῖζ, απ. ἰες]βεᾶ {ο ἴ]πο ᾖ9υ5, 

λαέ ζοδαδ τυαε ΟΗ1150. 

6 Απά Ὢ]θη μογ ορροβεᾶ 
{οπηβο]γος, απἁ Ῥ]αδρλοιηεά, Ὡς 

δἱιοο]ς Δὶ ΤαἸπσπύ, οπᾶ δαῖᾶ Πη{ο 

{μαια, ΧοΥ Ῥ]ουά ὂο προη ο) 
οἵνη Πθαᾶςδ:ι 1 απ οἶθυι: ἨοΠ] 

Ἰοποθίογί]ι ΙΤ πυ] δο απίο ἐπ 
σοπώ]ος. 

7 Απά Πο ἀερατίοά {λοπος, 
απ οπἰογοά Ἱπίο ἃ οθ(αἵπ ΟΙ) 8 

Ἰοιςδο, πάνηθά «ιδ, όπιο Ὅπαί 
πνογςάργρα ἀοά, 19108 ουβο 
1οΐησά μανά {ο ἴῑπο 5γπασοριῖο. 

8 Αιπά ΟΗΠ6ρι8, ἴλμο οἨ]οί Υά1οΥ 
οἳ ἴ]ο βγηάσοσιο, Ῥε]ενοά οἩἨ 
πο Τους ουν αἱ] 5 Ἱποιβο: απά 
ΠΙΠΗΥ οἱ ο Οοηπέπίαπς πεατίης, 
ρε]ίονοᾶ, απά Ίν6γο ὑαρίϊσεά, 

9 Έ]αι αρα ἴο Τογἆ ἴο 
Ῥαα]. Ἱπ ἴμο πηἰσΏί Ὦγ α νἱδίοη, 

σαΕΡΕΙΚ ΤΕΧΤ. 

3 3 2 ο) Ν . / 

ἔμενε παρ αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο" 
5 ΔΝ Ν ΄ 

ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην. 
4. / νο 5 α ο 
διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ 

λ αν ΄ 3” / 
κατὰ πᾶν σάββατο», ἔπειθέ τε 

[ή ε 

᾿Πουδαίους καὶ «λληνας. ὃ ας 
Δ . Ν ω 

δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς «Ἠζακεδο- 
ο µ / 

νίας ὃ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, 
/ . / - 

συνείχετο τῷ πνεύματι ὃ «ΙΠαῦ- 
/ . 

λος, διαμαρτυρόμενος τοῖς ᾿]ου- 
/ Ν » - 

δαίοι τον «ἁριστον [ησοῦν. 
λ - 

ὃ ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ 
- » ’ 

βλασφημοῦντων, ἐτιναξάμενος 
/ - » Δ ν 

τὰ ἱμάτια, εἶπε προς αὐτους, Τὸ 
Φ ς ο Ν Ν ς . 

αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν: 
Ν Ν Ν - - . Δ 

καθαρὸς ἐγὼ, ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ 
3), / π Ν 
έθνη πορεύσοµαι. Καὶ µετα- 

9 9 - ο 3 »/ Ν 
βας ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινος 

/ / / Ν 

ὀνόματι ᾿Ιούστου, σεβοµένου τὸν 
« ϱ 5 - 

Θεὸν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα 
- - 8 / χ.ς 

τῇ συναγωγῃ. " Ἀρίσπος δε ὁ 
/ 3 . 

ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ κυ- 
Ν [ὰ νὰ 1 ) ρίῳ συν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὑτοῦ' καὶ 

- / 

πολλοὶ τῶν «Κορινθίων ἀκούον- 
/ 3 / 

τες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 
9 Ὡ .. ή Σε / 

Ἠΐπε δε ὁ κύριος δι ὁράµατος 
3 ν ο) / Ν ο 
ἐν νυκτὶ τῷ Παύλῳ, η φοβοῦ, 

ΠπΕΥΙΣΕὉ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ο ἐῑνο εαπια ἰταάθ, Ίο αὐοᾶα 

ΨΛΜΗ ἑἨεπι, απιά. ονγοτ|κοὰ: {ο 

ΡΥ οοοαραβίοη ευ νγεγο {εῖ- 
Ππα(κ6υ. «Απ Ἠθ γθαδοπεἆ {η 

ἴ]ο γΏασοδιθ ενθιΥ 5αραἴη, 
απᾶ οπάθανοτθᾶ {ο ερογααἆο 
ΡοίΏ ἆθννς αιᾶ γοείκς. Ῥιἡ 
ΝΠ6η Φ]η απά Τήπιοί]μγ ννοιο 
Εροπιθ Ώοπι Μασσάοπία, Ῥα] 
να οοπδναἶπεά ἵπ αρὶν]ζ, 
εαγηεβῦ]γ ἰοδ(γ]πρ {ο ἴο 
φονς, ἴλμαί ἆσθδιβ τα {Πο 
Ομεῦ, 

Απά νΊθη ἴΠογ τος]κύοᾷ απά 
τον]]αά, 6 β]ιοοῖς Ἠϊα γαἱπιθέ, 
απᾶ βαϊά {ο {λοπι, Τον Ρ]οοἆ 
Ρθ ον ουν ού Ἠθβάθ. Τ αι 
οἶειπ.  ἩἨοποσίοναι ἵ νυν] 
σο ἰο ἐλπο ἀεπίςθς. Απάᾶ ε 
ἀερατίεά ἴμθπσς, ἁπά οηίει- 
οἆ Ιπίο {πο Ἠοιδο οἱ α ο6ί- 
ἰαία ΠΩ παπιθᾶ ο αξίας, 1ο 
που» η]ρεᾶ ο, 1Υ]11ο8ε Ποιιδε 
πας αἀ]αοεηῦ ο {πο ΑΥΠη- 
6οβι6. Βαζ ΟΜ6ρας, ἐ]θ ομίοέ 
γυ]ου οἳ ἴμο 8Β7ΠΗβΟπ1Ο, Ῥε- 
Μενοᾶ οἩ ἴμο Ποιά ος αἱ] 
Πίς "β]ψτ απ τπα"γ οἱ {πα 
Οοημίαῃς, Ἠεαίπρ, Ῥε]ενες, 
απά ους ΙΩΠΙΘΙ564. Τ]μθ6ι 
ἴπο Τιονάἆ εαῖά ἰο Ῥοαἱ ἵπ ἃ 
γἰδῖοη ΡΥ πὶσ]έ, Ὦο πού αναῖά, 

ϐ 

ῃ 

5 Γιργαζετο, νγοτ]οᾶ {ου ἱ5 βιμβίβίοπσο. Ὅμοτεχνος, ῬΤ8ο- 

εποά 1ἱιο 6411ο ατί οἳ ἐωαάο. Την τεχνην, α Ππαήηρ ασοιθα- 

εἶνο Ἠλο του---τροπου, ἵπ σιᾷο, ν. Τ. Ἡπο]κοίί, πο ζουνίδι 

ἰα1ς, α[τον. Ειοίσ οχί]ο, Ἰο]ά εἶναί α- [πέος ν]ιο {ααρ]ιξ πού Πίε 

5ο α- ἑναάο, ἑαπσλδ Ἰήμα ἐο ὓο ἃν (Πίθί ο ἔ]ιο Ιαέίος Βαλίς 

ἰαασ]έ, 

Γ πλληνας, ἀνοοὶς Ροδο]γίος; επειύε, Ρρουδισάσςα, ΟΥ Ἡ18' 

Ρομειαάίπα, ἐτεά {ο Ῥογκηπάο ιο ον, ᾗὉ Ῥονακάθά ἴα 

Ίον5 απά οπίΐ]ος Ἀἶανᾶις Ὁ οοποϊΠαίοά {ἐο αῇεοίοηθ)) 

λοίαρ, οἱ οἰμυέμις ἳο Ῥοϊδιδ ο, Ῥοπης ἡ οπάραυοτεά {ο ροῖ- 

βηαἆο,) Ῥοοί]μν, 

δ λατηλθον, οαπιο ἄονη (Βί]πς απᾶ Τπιοί]γ). 3υβειχετο τῳ 

σπνευμµατι ὁ Πωνλος, Ὁ ααἱ πας ρτοςεθᾶ ἵπ αρἰθίξ. Του πνευµατι 

αδ., 8οᾶ., Ότι Ἐ[. Ῥγοίου λογῳ. ἵ Ίο ονἱάσπερ ἀοοϊάσς {οΥ 

τῳ Λογῳ 35 Όλο οι]αίπαὶ πνοτᾷ, ἀπίοθυασα, Δ1ΟΥ., Τὸ. Ἠποῖς, 

Οι ἰοκύ ΡΥΟ[ΕΙΒ, τῷ πνευματι. Ὀλου]ά νο ρτείοτ 5., Φα], 

Τη. απά Τἱδο]ιοπάονῶς βο]οοίοά υεαάΐπρς, πο 5]ου]ά τόπά ἵέ, 

« Ῥρμ] παδ οπρτοβςοά Ν ἐς πνονάμ Ην ος οχί, 8 

τοπάος Ίέ, ὅ ππβ ἱπηρε]ιεᾷ Ὦγ {πο Βρίπἐρ) οἱ, Πἱς ου ερἰί6. 

Ἠαο]κοίζ, ἴμο Ψυ]ραίο, Καῤπω], Ο]5Ἡαε6ή, Ὀο ὙΓείέθ; απά Ἡο- 

ΒΙΠΒΟΣ, Ῥτείου, "(ο ιοογᾷ, απᾶ 5ο ἆο πα. Ῥιπέ πο {οἶ]ου 
6ΟΡΥ, ἵπ. 08. οαξο, Ἡονονου, ἀουὈ{{1ΙΥ. Ῥαυ] Ίνα, πο ἀοιλέ, 

πιο] βετισᾶ πρ Ὁγ ο Ῥίθβεπορ οἱ Βίας αιᾶ ΤἨπποίἩψ, απᾶ 

Ῥοσμσιο πποιο {ογγοπί {ῃ δρἰττ, 

ὄΣυνεχω ΟΟ0ΟΙΤ6 {νγοἷνο πιο ἵη Ν, Τ. Τη πῖπο ο {]ιοξα ἵ6 {5 

ἀθοᾷ ὮΥ Π1]κο, ἐγαυβ]α{θά, οοτη. ΥοΣ,, Ὁγ {αζεπ τοῦ], {γοπρι εἰ, 

έγαἰίεη ε, Περί ἴπι ἠεία, εἱομγεᾷ ἐ]οῖγ 6αγς, ἐμαῖ ἶ5, '' Λεία ἐἶνονη.) 

αΤαι οἶο]ς οἳ α {ονου,) οὗ, δεῖχεῶ Ὁγ 8 {σγον. Ῥϊὶδονλοτο ὮΥ 
δίγαξίσ, οοπδἰγαίπ, ἰαζεη τυζέ] οἳ βαϊζεά. Μανάοο]ος νατείοι 

ο ἴῑνο Ὀγτίαο τοηἆσις {μίδ Ῥαδεαρο, “ Ῥαιι] Ίνας Ἱπμαάσά ἵπ ἆἷς- 

6ουΓΞο, ὈΏδσδιδθ (ο ἆεις δίοοὰ πρ αραϊηδί Ἠΐπι απᾶ τογ]]ε, 

α5 Ίο ἰοςεά {ο ἶοπι ἐμαί ἆεεις ἶ5 ἴλο Ἰορδίαμ.  ἘΤμὶς 
Ἰπάϊοαίθς ἐλαῦ 18 ἵνας υστά, πιᾶ ποῦ αρίτεὲ, 1 ἨΐΒ ἀπᾶριδίαπᾶ- 

ἵηρ οἱ ένο Ῥοε]ήίο Όγτῖπα γογδίοπ, {πο οἰάςςί ΊπονἩ, 

Συν ὅλῳ τῷ οικῳ αὗτου, το]ι αἲῑ Πὶε Γαπζψ. Βαο]ι 195 ἴἶιθ 

βοφιιοπέ αεσορίαίΊοι οἱ οικος ἴπ {πε Οληδίαν Θοήΐρίατος, 
πά]ον πρ πο ρατοπίδ απά {ο ομἠ]άγαπ, πο τηλδίοῦ5 απ 1ο 
Βοτναπίς, 45 16 ἆοθβ Ίπ ἴἶνο Βερύπαρἰηέ οἵ Ο. Τοψέ, 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΞ) ΥΕΕΘΙΟΝ. 

Ἐε ποὺ αξιαίᾶ, δαῦ δρεαίς, απά 

Ἱο]ά ποῦ ΜΥ Ροῦ06: 
10 Γον 1 απ. δι {μσο, απιᾶ 

πο πια 5Ώα]] 5οὐ οἩ μθο, ο πυτὸ 
ἔμοο: {ου 1 Πανθ ΏΙΟ] ρθορ]θ 1η 

ΠΒ οἳ{γ. 
11 Απά Ἱο οοπ]πασᾷ 1ᾖογο ἃ 

Υθ8) απᾶ αἰκ ἨΙΟΠΤΗΒ, ἴεαοΠΙπΕ 
ὕμο υυοιᾶ οἱ ἄοά 4πποπρ ἔλμεια. 

15 Απά πν]οι (11ο Ίναβ ἴ]ο 

ἀεραῦγ οἱ Αοπαία, ἴμο ἆθπβ 
πηπζο Ἰηδατγοσ[ίοα ΙΙ 9Π6 80- 

οοτᾶ αφαϊηςὺ Ρα], απά Ῥτουσ]ῦ 
Πάπα {ο πο ]αάσπιεηί-θεαῦ. 

19 Θδαγΐπς, ΤΗϊ /εἶίοω Ῥει- 
βΙβάείΠ πει 0ο Ὑογβμῖρ ἄοά 

οοπὔγα1Υ ἴο ἴμο Ίαν. 
14 Απά ν]οπ Ῥαυ] Ὕνας που 

αὈοτῦ {ο οροπ ἠίς πιου/ῃ, [1ο 
βαἱά απίο {πο ὧὦσις, 16 16 ννειθ 
ἃ παίίου οἳ τοης, οἳ ψο]καᾶά 
Ἰθνάπεβα, Ὁ 4/6 ἆ6νβ, τεᾶξοῦ 
φνου]ά ὑλαῦ 1 οπου] δι νι 
'οι: 

απΕτκ ΤΗΧΤ. 
Ν ιό Ν / 

ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς' 
/ / Ν ο. 

10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ 
οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶ- 

ή / κ 

σαί σε' διότι λαός ἐστί µοι πο- 
Χ .. / / / 

λὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 3: ᾿Εκά- 
/ 3 Ἆ ΔΝ ο Δ θισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἐξ, 
/ 3 5 - Ν / 

διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον 
τοῦ Θεοῦ. 

λ / 

13 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύον- 
ω ᾿ μὸ / 

τος τῆς ᾿ἀχαΐας, κατεπέστησαν 
Ν «2 α - / 

ὁμοθυμαδον οἱ ᾿Πουδαῖοι τῷ ΠΙαύ- 
σ/ -- Ν 

λῳ, καὶ 2γαγον αὐτὸν ἐπὶ Τὸ 

βῆμα λέγοντες, Ότι παρὰ 
Δ / ο Δ 

τὸν νὸµον οὗτος ἀναπείθει τοὺς 
9 / / Ν / 

ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν Θεόν. 
/ Δ ο / 

14 Γέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου 
ε / χΝ ή ολ ε 

ανοίγειν Το στοµα, εἶπεν ὁ 1αλ- 
, Χ Δ 3 

λίων πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, «Πὶ 
Ν 5. 3 ΄ ὰ α µεν οὖν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδι- 
/ ΔΝ 5 3 -ν 

οὐργημα πονηρον, ὦ ᾿Πουδαῖοι, 
ἍἎ { ς ο 

κατὰ λὀγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν: 

ἁ 

ΠΕΝΙΡΕΌ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

Ραΐ βραα]ς, απά Ῥο πού ']θπί; 

{ου ΤΙ απ. Ὠλ(ὰ οι, απἀἆ πο 
ΠΙΠΗ δλα]] αβεοῖὶ 'γοι ἴο μανύ 
γοι: {ου 1 Πάγο ΠΙΠΠΥ ῃεορ]θ 
η μ18 οί. Απᾶ Πο οοη- 
ὑἶπαθά Πειο α ΥεαΣ απᾶ αἰχ 
ΠηΟΠ{]19, ἐθαο]]ησ {μθ γονᾶ οἨ 
αοά απποης {μεπ, 

Απά π]αη 6 α[]ο ἵνα σου- 
ογηϊπρ Αολαῖα 5 «ρΙοσοΠ- 
βυ], ἴμο ὅθινδ, απ οπςθ 

οοηβοπέ, Ἰηαάο ἹΠδιτ/θοίοη 

αραϊαδί Ῥαυ], απἀά Ῥτουσ]ῦ 
μα ο {πο Ἱαάσιπεπή-κοαῦ, 
δαγἶπο, ΤΠἱ8 Πε]]ουν ρειδασάες 19 
ΠΊΘΏ {ο Υνουδ]ήρ ἄοά οοΠίγΕΙΥ 
{ο ἐπο Ιαν’. 

Απά α5 Ῥααὶ. να αρουῦ 
ίο οροἩ Ἰὶδ που, π]]ο 

ααἰά {ο {ο ἆθὶνς, Ἰοιο 16, 
Ἰηᾳ6σθᾶ, α Ἰηαδίου οἳ νΤοΠ6ι 
ΟΥ ἃ νν]ο]καά αποὔ, 6 ουν», 15 νου]ἀ 
Όο τουδοπαδ]ο {λαῦ 1 5πιοι]ά 
ρεαν ΝΙ. γοι. Βαὺ 1 16 

11 

! Λίη σιωπήσῃε, ὧο πο Όε οἶ]επί, οἵ, ὃα ποὶ δἰ]οπί. Ίο 

Ἱαίίου 16 πιοῦο ἱπιροταήγθ ἵπαπ ο [οπιοῦ, απά 665 Ροῦβιι- 

5ἶνο. 

 Επιῶησεται σοι, απᾶ πο 0Π6 βΗα]1 αὐίπο]ς ἐμοο, ἰε[έα, {ο {- 

2υ16 1λεθ. “Νο οπο δμα]] αἐμεπιρέ Τξ τντθ] 6σοσςς, οἳ, δοΏα (ία, 

εο αν (ο ἵη]ωγα [ιεε Ώε ἸΥεῦίο, Ἠαοἰκθίί. «ιοτι λαος εστι µοι 

πεοᾷνο, " ἶ Ίναυε πωιο]ι φεορία, 1. θ.,  πιαπ 1υ]ο ατα αργοϊπιεᾶ 
ἰο ὃε διελ. Βεο οἩ. 19: 48.2. Ἠαοχκ. 

Έμο Ραβσαρο Ίεια τε[οτιοᾶ {ο 18, ὅσοι σαν τεταγµενοι εἰς 

ζωην αιωνιο». Ἴλο ογἰ]οᾷοιη οἳ Ῥνο Ἡασ]κοίὲ ἵ6 απᾳποβ- 

Φ4οπαΡΙΥ αρρατοπῖ, Ίν6 Ίπποι Τὲ τνο]]. ΦΗ411 (ο πα 1υ]ιο 

αγε αρροϊπίεᾶ ἰο ὃσ μον) 18 Ὡππεσθββητί]γ οχεσο(ίσα] οἱ νησί 
ἱ6 ποῦ 1η νο ἴθχέ, πο ἵπ ἔλο οοπίοκε. ο Κοιν πο ρας5ηρο 
{η Τωπ]κοῖς πι] ίηρς ἵω Ἰγλήσὰ Ἠθ Ῥγόδιπηθς {ο ἆναιν προι ἐῃο 
Βαονοίς οἳ η γο]αππο ἵη 1ο οαδίποί οἱ Ίθανοπ, ἐμαί Ίτας πο α 
ἐταπποτίρὺ ἵπ 4ηγ Πσταυγ 1 ους Ρἰαποίαυγ βγδίθπι τνλῖολ οὔπ 
Ρ6 σοπθυ]ίοά ΌΥ πια. ΌΠο {λίηρ {6 ἠἐεογίοαἰ{ήὴ απ στ Εἱσαλζὴ 
Ρ]αΐπ, {]αῦ ἴλο Τοτᾶ Πα αἰ] ο ρεορῖο ἵη Οοπίπί], ΤΠοΥ 
Ίνουο αἲ] Ἠΐ5, απά 16 Ίναβ ῃ Ίαγρο Ῥορι]αίίοη, Ἠθπορ ἵῃ {μο 
χηΡίο οἱ ρορυ]αίίοη δμοι]ά αἳ] Οµεϊςήπα οβοτίς Ὦο πιλάθ, 

κ Ανῦυπατενοντος τηε Αχαΐα, ἵ' ἵνη8 ξονονηῖης Αολμαίΐα α5 
Ργοβοησι].3 Ἠπο]είέ. Ανδυπαξευω, Ῥγοεοποιί δε, 1 βονετη 
45 Ῥτοδοηδη]. α11ο, Όγοί]ου οἳ Βεησσα {6 πιονα]ἱβέ, {ουπιον]γ 
εα]]εά ΝονώίΒ, Ίνας οκοσράἰπαὶγ Ὀἰππιά υπ Ι11ιά {ο αἲἲ, Κοπιο 
ππιοτία[ππα ταπί ἔαπη ἁπ]οὶς α1απι Ἠο οπιπὶδη»,) βαϊά Θθηοσα, 15 
Ὀτοίμευ, Ώοθς ποῦ Ἠπ]κο Ώθτο οογγοβοΓαίο Ῥοπθσ., απὰ 89: 00ᾳ, 

Ίωα]κο 3 Νο πιδη 8ο αρτεσπὈΙγ α[αΡ]ο {ο ο16 Παπ, 38 16 Ἠα5 
{0 6ΥΘΙΥ ΟΠ0. 

Ὁμοῦυμαδον, Ἀπαππιοαβ]γ, ΥΥ οπ9 παπα, νι οπο αο- 

οογᾶ, οοἵἩ. αυ, 

µενον, ιδιχαο, πιδάο ἱπδιγγδοίίοπ, ΤοδΕ τρ απαἴπθῖ, 

Κατεπεστησαν---κατεφιστηκε, η ἅπαξ Λεγο- 

1 Το ἱπάΙοίπιοπί αραἰπδί Ῥαι] ἵνας, {Πῖ5 Ρογβοη, Γεἰἶοιυ, 5 

Ἱπρ]ίοα Τη ἴπθ που οὗτος, Ιονα]]γ, ἐς οπς6. ΤΠ {ο γοςλνο 

ἵ6 {6 αβοά {ου ᾖοις ἐμ---α]αβ ἴον γοιἱ Ἰε]οίοη, ὁ βοοα[άΙ]γ.) 

Γ]ής οπ6) Ἡ ἐς εσυ ὨΏοᾶς., Ἴνας., Ἐγπά., Οτπη., ἄοπ. 

Αναπειίδει, Ῥοϊθιπάσ6 1ΠΕΠ {ο γογβλίρ ἀοά οοπίγαςΥ ἴο Ἰαχ. 

ΛΗ ΡογβθοιοπΠς αἲθ Ρτοπιρίοά απᾶ ἀο[οπᾶθά οἳ ΒιιοἩ αἱ]οσα- 

ύσηδ. Ῥεγβαπάσο---ελθισθ σοππες Ῥ]{1ο, ἐιο ροάάοξε οἱ οἱο- 

4ποΠσθ---Παβίη δι,αάα παπάς βαπάσο, ποσα, Οµἱ6, ΘαοῦἩ. 

.. Αδωημα, Ίθιο οπΙγ {οιπᾶ, απά ἵπ οἱ, 24:90: Αροου, 18: ὅ, 

πιαξίογ ο) τοπ, ευ] οἀοΐπι, ἹηιΙϐγ. Βαοι ἶδ 15 γη]οἰα οι- 
16ΠΟΥ {π Ν. Τ., οοπποσίθά ννὶι ῥᾳδιουργήημα, Δ ἅπαξ λεγομε- 

Φο». ὍῬαδιουργχια, οἱ. 19 : 10, οοπι. Υοῦ,, παἱπομίοί ἃ. τοοί]εες 

πνϊοϊκοᾶ ἆσοά. Ἠσνο 1 ἵς τοργοδοπίοά Ὦν /αοἶπις, τια]ατη. 

Οµή1, 6πονα. ϐ Ἱπ]ατη, οὗ ευ Ργασἰοε) Ῥεπις  ἑη]ιςίίσε, ο 

πν]ο]κοά Ἰοίποισποβς,” Ἰοβ.; αι, οὗ Ῥαβο πο Ματά.; 

ἁἹορα]]γ, ου οἰλίσα]]γ) Παοὶς. «ΑΠΥ ϱ1ο88 οπονηήδγ, οπίσηρο, 

ογος Ἱπάίοπίον απγ οοπιπυπσα{ἶοπ, 1ὐοτά, ἀοοίγίπα, δα ίπι 
Φμεδίίοη, πιαιίεν, Γάπὴ6, αοεοιιεέ, ἐτεαίῖες, ἐλίηρ, ἐπίσπέ, ἑάῤηας, 

δροξσ]ε, Τάαδοη, Ἰάίέγαπεα, Ῥγεασ]ιῖπρ, ασἰ οἱ ἱπ]ιδίίσα, οἳ ιυἱε]ιεᾶ 

Ῥηδο]ήε, Ὠοᾶά. ἸΜαιίεγ ο) ὠγοπρ, ο οἱο]εώ αοἰ, 6ΟΠΟΕΗ: 
ἰταίος Ῥού] ἰάραδ, α 19 ΡύθβΠιΘ. 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΗΘ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

16 Ῥιαΐέ 1Γ 16 Ῥο α ᾳποβύίοπν οἱ 
ΨΟΥά5 απά ΠΊΟΡ, απά ο γοιν 
Ίανν, Ἰοοίς ο ο 14: {ου 1 ο] ὃο 
ηο Ἰπάσο ο διιοὮ ἠλαί(ου. 

16 Απά Ἱο ἀγανο επι Ώοπι 
ἴμο Ἰαπάσιποπί-κοαῦ. 

17 Έμει αἲ! ἐμο γοσ[β ἴοοκ 
ΦΟ5ἱ161168, ἐ]ιο ομ]οί τα]οί ος ἔ]ο 

βΥπασοσαθ, απ εαῦ ἠὺπι Ὀαίογο 
ἴλο Ἰιάσηιοηί-βεὰδ.  Απά (6α1]1ο 
οαγθᾷ {οΥ ηοπθ οἱ ἔἶιοφο {]ήπος. 

15 Απά Ῥου]ἱ [ον ες ἰαγ]οᾶ 
ἴλοιε γοῦ α σοοᾷ νμ]]α, απᾶ ἴἶχοι 
τουοῖς 5 Ίοανο οἳ ο Ὀτοί]γαι, 

ης οαἰ]οᾷ {ποποο Ππίο Ὀγνία, πηᾶ 
νὰ ΠΕΙ Ῥηδοῖμα, απᾶ Αααῑῑα; 

Μαγίης 5Πογα ᾖἷς Ποιά ἵπ 0οη- 
οἼγθα: {ΟΥ 1ο Ἰαά ἃ γουνγ. 

19 Απά Ἠο οα1ηο {ο Ἡρ]θεις, | 

απ 16[; (χι ἐπαιθ: Ῥα6 ἶτο Πήπι- 
βε]{ οπίοιοᾶ Ιπίο ἴμο βὔηασοσαθ, 
απᾶ τουδοποᾶ υνἰζῃ {πο 66915. 

90 ποι ἴμ6γ ἀθε]τοά Λήπ το 
ἔωτιγ Ίοησοι πιο θα {Ώοπῃ, Ὦθ 
οοηςοηπἰοᾷ ποῦ: 

ΦΙ Βιΐ Ὀαάο ἴἶοπι {ατενγε]], 

ΒαΥΊΠρ, 1 απιδέ 07 1] πΊΘαΠ5 Ἱκθορ 
{μῖς {οαδί {λαῦ οοπηείῃ ἵπ 6εγι- 
βυ]οια: Ὀαῦ Τ νν] τούαχη ασαῖῃ 
πμίο γοι, 1 ἄοά νν]. Απ Ίο 
βαϊ]αά {οι Ἠρ]εξι5. 

απεξςκς ταχν, 

15 εἰ δὲ ζτημά ἐ έστι περὶ λόγου 
καὶ ὀνομάτων καὶ νόµου τοῦ καθ' 
ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί. κριτὴς γὰρ 
ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. 
16 ]ζαὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ 

θήµατος. ἐπιλαβόμενοι δὲ 

πάντες οἱ Ἓλληνες Σωσθένην 
τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμ- 
προσθεν τοῦ βήματος" καὶ οὐδὲν 
τούτων τῷ «Γαλλίωνι ἔμελεν. 

18 "Ο 4 ΙΓαῦλος ἔτι προσ- 
µείνας ἡμέρας ἱκανὰς, τοῖς ἀδελ- 
φοῖς ἀποταξάμενος, ἐξέπλει εἰς 
τὴν «Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ «Πρί- 
σκιλλα καὶ ᾽Ακύλας, κειράµενος 
τὴν κεφαλῶν ἐ ἐν Ἀεγχρεαῖν" εἶχε 
γὰρ εὐχήν. κατήντησε δὲ εἰς 
"Ἔφεσον, κάκείνους κατέλιπεν 

αὐτοῦ: αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν 
συναγωγὴν, διελέχθη τοῖς ᾿Ιου- 
δαίοις. ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν 
ἐπὶ πλείονα χρόνον μειναῖ παρ 
αὐτοῖς, οὐκ ἐπένευσεν' ᾗἹ ἀλλ᾽ 

ἀπετάξατο αὐτοῖς, εἰπὼν, «4εἲ µε 
πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομέ- 
νην ποιῆσαι εἰς “Ἱεροσόλυμα" 
πάλιν δὲ ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς, 
τοῦ Θεοῦ θέλοντος. «Καὶ ἀνήχθη 

ΕΕΝΙΡΕὉ ΥΕΗΒΡΙΟΝ. 

ἵ6 Ῥο α ᾳπθβίίοη οοποθγηϊπᾳ 

α. ἀοομίπο, απά ἨΦΙΩΘΒ, οπᾶ 

γου Ίαν, Ἰοοἷς Του {ο Τδ: [ου 
Τ ν] πού ὃο ο "]αᾶσο οἱ ἔ]ποςθ 

π]αδί6γΒ. Απά 16 οἆγουο ἴπθπι 

{γοτη Τμ ]αάσπιεπή-εεαῦ. Τπθι 
αἱ] ιο να νοείςς {οοῖς ῥοβύποαπεβ, 

ἴπο τα]θ; οἳ πο ΑΥΠΗΚΟΡΙΟ, 
απᾶ Ῥοαῦ Πϊπα Ῥοίογο {ιο ]αάρ- 
πιεπύ-βοαῦ: Όπᾶ (41ο σαγοᾷ 

{0Υ ποπθ οὗ ἴμερο 1ΠἵηρΒ. 
Απά Ῥαα] ὑαττῖεά γοῦ ΠΙΠΥ 18 

«αγ», απἀ, Πανίπς Ρἱά αἄϊοιι 
{ο ιο Ὀτοίπτεα, βαἲ]οᾶ {ονίῃ 

πῦο για, απά νυν Επι 
Ῥηήφοῖ]ία απά Ανα; Πανίης 
βποιπ Πίβ Ἱοιά ἵπ Ο6ποῄ"τθα: 

{ο ο Ἠαᾶ α Υούψ. Απᾶ 

Ἰδ ϱ4Π16 Ιπίο 1ρῃεβας, απά 
16[Η ἔ]λαπα ἴθγο,. Ῥαἳ Ἰνς Πάπῃ- 

βοἰέ, οπύαιίης Ἰπύο {ο βΥΠᾶ- 

δοριθ, α1θαδοπθἆ υψΙΙΝ Ίμο 
16178, απά (ποιρι ΤΠεγ 1ο- 
ᾳαθβίθᾶ Ἠ1πα {ο 16ιηδΙΠ ΙΟΠΑΕΥ 
πας σν]θλι {ποπη, Ώς ἀῑά ηοῦ οοτ- 

βοπῦ; Ῥαΐ0 δαᾶο ἔἶαια {αγθυγε]], 

βογίπα, 1 πιιδύ ὉΥ οἱ) πηεᾶηβ 
Καερ ἴ]ο ἀρρτοασμίπρ {οαςύ αὖ 
Φοταβαίεπι: Ὀπῦ 1. συ] ταῦττη 

ίο γοι αραίῃ, {{ ἄοά νι]; 

απά Τα "εα1]εά {Τοπ Ἐρίθβιβ. 

[μα 6 

Τ -- 

τὸ 1 

3. Ου βουλομαι, 1] πυζ ποῖ ὖε α Ἰπμρο. Ἐι δε ζητημα εστι Π]ής οπηβδίοη οοποθᾷθᾶ, 16 πνου]ά χομᾶ, Απά 11ου αἲἱ Ῥεαῦ 

περι ογου αι ονοµατων και νομου του καθ’ ὅμας, οψεσθε 

αυτοι Το Ὠππβ]αίο ἐς απιηκ οἱ (11ο ἐπ {1ο αρἰηό οἳ {έ 

Νέους ἠηρίησίης προη {1ο Ἰοξίον οἳ 16, ἵδ α. ἀοθίάσταδατι, 

Α5 πε οοποοἰνο οἱ {ὲ, αρὶττὃ απά Ἰοέίου, τνο ρτοίον {ῑιο {ο]οτίπᾳ, 

1 ἐὲ ὃς α φιιεείῖοη οοπεεγπᾶης α Ἰωοτά, απἀ ϱῇ παπιεδ, απ οἱ 

ἴια ἰαιυ απιοηρςέ Ίοιε ἰοο]ς ὶο ἐἱ 1οιιγδε]υσς: [ον 1 τυἱ ποὶ ὃε α 

{άρα οἱ σιοῖν πιαίεν»Σ Τὸ πἩ] ποῦ πιαζου]α]]γ αίῖοοῦ (ο αρίτί6, 

οΥ ἴλμο Ἱπιρογῦ οἳ 16, βΠου]ά τνο αάορῦ {ιο πηατρίη] γοσᾶίηρ ἵπ 

Όιο ᾖοχῖ, ποσογᾶΊης ἔο Ίμῃ., Τ{. απᾶ Ν., απ ππα]κο 16 Ρ]ατα] ἵπ- 

βἰοαᾶᾷ οἳ εἰπρι]α, {/ ἐὲ δε φιεβίίοης οοποετπίπρ α λυογά (ον 
6Υ6Ἡ οἳ π ζοεγίπε). νο Ρρτα[δὺ τυογῶ, 45 ΠΠΙΟΤΘ πρροβίίο {ο μίς 

οοποθρίΙοηΏΒ απά αρ]τί{ οἩ ἐλο οοσββίοἩ. 

ο Απηλασεν, ἴΤοπι απηλαω, απ ἆπαξ Λεγομενον ἵπ ἡλὶ5 Ῥοο]ς. 

Ἐο ἄγονο ἔλεπῃ ΥΑΥ; οοπιρε]]ήπρ ἐοῖγ ἀορανίατο, 

» Οἱ Ἕλληνες, οι ἐοᾶ ὮΥ ἴωπ., Με, 68,, α ρτοςαῦ]θ οπιἱββίοη. 

Βοβί]οηθς {ἶιο Ῥνοςίάσπέ, ος τα]ον οἱ {ο ΕΥπᾶροραο. 

««Φοβέ]θπος ἵνης ΡΤΟΡΔΡΒΙΥ ἴλο ΒισσθδδοΓ.οί Οµἱδρις, ν. 8, οἳ, 

35 Ὥτίοου οοπ]οσἔατθΒ, 1ΠΔΥ Ἠαυθ Ῥο]οπρεά {ο αποίΒογ ΒΥΠΗ- 

βοσαο ἵπ ἐἶιο οἷίψ. Το νθοίς, απαγς τονᾶΥ {ο τπαπ]{εςῦ 

Εἰνοίπ Παίγοά Το {ο 661ΝΒ, δίπσ]αά Πάπα οαῦ 48 ἐμθ οὐ]εοῦ ο 

λοῖς ρουδοπα] τοβοππιοπθ). Ἠποῖς. 

Ουδεν τουτων, ἐἶνο ἀἱδραίθ Ῥούπόον ἴλο 798 απά ἄοπ/ή]ο5, 

α ὄτι--ἡμερας ἔκανας. 998 ποῖθ ΟΠ ἐκανος, ΟἨ. 19: 20. 

ε Ίας αντοις, οπιεέθᾶ ὮΥ Ππν Ἡ. Τί5 Ῥέθεοπον οἨ 4Ώβοῃσθ 

η{[δοίς πού {πο 86Η50, 

5 Ανηχθη--αναγω, 180 ποΓ. δᾶ Ῥοἵθ., απᾶά Ἡθ καἰ]εῶ ἴνοπα 

Ἡριεδις. 4ναγω ἵ6 ορτοδεπἰοᾶ ὮΥ ᾖεά δι ὑγοιιβ]έ, αωπο]ιεά 

οτί], ἱοοφεᾶ, ο[ ετεά, απᾶ ὮΥ εαΐεᾶ, ἵῃ οοπι. τος, {ητορῬ 11ο. 

16 πιθπηίπς {5 οἴἵοπ τηαᾶθ οοπηροηί ροή 1ΐ5 αββοοϊαί]οπς. 

Ἠοτο, Ῥοΐπα σοπηοοἑοᾶ ΙΜ ὑπατο]πρ οἨ παίου, {ὲ ἶ8 τορτθ- 

βοπίθᾶ ΒΥ εαἰ]εᾶ. 
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ΙΙΝά ΣΑΜΕΘ) ΥΕΕΒΞΙΟΝ. 

99 Απᾶ ναι Ἠθ Ἰαᾶ Ιαπάςά 
οὐ Όοβαῖθῦ, απᾶ ϱοΏθ πρ απά ϱἲ- 
Ἰαὐεᾷ λο ομαχοἩ, 118 υγεπύ ἄονγτ 
ἴο ΑπῑοσΗ. 

98 Απά αἴίοι Ἡο Ἰαά αροηὺ 
ΒΟΠΊΘ ᾖππο {ζσγο, 1θ ἀοραχίοᾶ οπᾶ 

νποηῦ οὖαι αἲ Ὅ]ιο οουπΏγ οί 
6ααία οπά Ῥητγρία Ίπ οτᾷος, 

αἰτεπσί]οπίπρ αἰ] ἐῑο ἀῑδοιρ]ες. 
94 Απά α οσγζαῖη ἆ6ὶ, παπιοᾷ 

ΑΡοϊοβ, ῬουἩ οὖ Αἰεχαπάνία, απ 

εἰοφιοπό πιαἩ, απά παἰσῦγ 1π ἴμθ 
βοιρφαταβ, σμϊηθ {ο Πρ]θβίβ. 

25 ΤΗ πιαῦ γνας Ἰηκίαοῖεά 
Ίπ ἴμο γναγ οἱ ἐμο Τιονᾶ: απᾶ Ῥο- 
ης {οιγοηί ἵπ πο αρἰῇζ, πθ βρα]κα 
απά ἐπυρ]ῦ ἀϊ]σεη{Ιγ ἐμο ἐλ]πσς 
οἱ πο Τιοτᾶ, ΙπονΊηρ οΠΙγ ἴπο 
Ραρίΐδωι οῇ ολη. 

96 Απά 19 Ῥθραιπ {ο βρεῦ]ς 
Ρο]ά1γ 1η Πιο βπαρορι6: ΝΟΤΗ, 
ν]οι. Ααπϊια απᾶ Ῥτκοῖ]]α Ἰταά 
Ἰοανᾶ, 16Υ {οο]ς Πἶπι απζο ἐλοῖπι 

απά αχρουπάθά απίο ΠΩ {πο 
ΨΑΥ οἱ ἀοάἆ πιοῖθ Ῥει/εοί]γ. 

ϱ7 Απᾶ π1θπ Ἠθ νγης ἀἱδροδεά 
ο ραβ5 {πζο Αολαῖα, ὗῃο ὈτοίΏτοι 

υγοῖθ, οχμοτ]ηρ ο ἀἰδοῖρ]ας ἴο 
χοσαῖνο Ηΐπι: 1ο, Ὢ']εη 9 188 

οο1πθ, Ἠε]ρεᾶ ]θαι πιαο ὙυΠΙο] 

Ἰαά Ῥο]ϊενεά ὑΠτουρ] ϱἵ806. 

αππτπις ΤΕΧΤ. 
Ν ο 

ἀπὸ τῆς ᾿Ἠφέσου. 3 καὶ κατελ- 
/ 

θὼν εἰς ἸΚαισάρειαν, ἀναβὰς καὶ 
Ν 

ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, 
/ Γ . / 2ο 

κατέβη εἰς «Αντιοχειαν. καὶ 
’ / Δ 11. 

ποιῆσαν χρόνον τινα, ἐξῆλθε, 

διερχόμενος καθεξῆε τὴν 1Γαλα-[: 

τικὴν χώραν καὶ Φρυγία», ἐπι- 
στηρίζων πάντας τοὺς µαθητά». 

3 ᾿Τουδαῖος δέ τι; ᾿Απολλὼς 
/ Ν 

ὀνόματι, Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, 
Ν / / 

ἀνηρ λόγιος, κατήντησεν εἰς 
"Ἔφεσον, δυνατὸς ὧν ἐν ταῖς 
γραφαῖο. 3 οὗτος ἦν κατηχη- 

Ν Ν ο 

µένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ 
«ν / ή 

ζέων τῷ πνεύματι, ἐλάλει καὶ 
Σδο/ 5» . Δ Ν - 

ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τα περὶ τοῦ 
κυρίου, ἐπιστάμενος μόνον τὸ 

, ,  / 
βάπτισμα ᾽Ἰωάννου: 3ὁ οὗτός τε 
“ῇ δε /- 3 -. 

ἤρξατο παῤῥησιάζεσθαι ἐν τῇ 
. / » 

συναγωγῇῃ. ἀκούσαντες δὲ αὐ- 
ο / 

τοῦ ᾿ Ακύλας καὶ «Πρίσκιλλα, 
/ Ν 

προσελάβοντο. αὐτὸν, καὶ . ἀκρι- 
βέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν τοῦ 
Θεοῦ ὁδόν. βουλοµένου δὲ 

αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿ Αχαΐαν, 
΄ ε 5 ν 3 

προτρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔργα- 
ψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι 
αὐτόν. ὃς παραγενόµενος συνε- 
βάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι 

΄ 

ΠΡΥΙ5ΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

Απᾶ α{ίον Ἡο Ἰπά σοπο ἄοννη 
{ο «σαβαγθα, απἆ σοπθ αρ απᾶ 

εεα]αζεά πο οοηβτεραίίοη, ηθ 
πηθηῦ ἆουνπ {ο Απιοσ, 

Απά Ἱαγίπσ αρεηῦ Αοπιθ 
Ἠπῃθ {Πεχθ, Ὦο ἀεραχζθᾶ, ρᾶςθ- 
ἵης {λπτουισ]ι αἱ {πε οοιη- 
γ οἳ σα]α[ία οπᾶ Ῥλμιγοία ἵπ 
οτζει, "οβίαβ]εΗίηρς α1 το ἆἲδ- 
οἱρ]θ6μ. 

Απάᾶ α οοεύοΊη 6, παπιοᾷ 

ΑΡΟΙΙΟΑ, Ῥοχη αἲ Αἰοχαπατία, 
δη οΙοφαεΏῦ 118Ἠ, απά τηὶσῦγ 
1η μθ ΦογΙΡ{ΠΥΘΒ, 68Π16 ἀΟΥ/Ώ 
{ο Ἠρπεδς. ΤΠ ΠΩ να 
Ἱπδίγαοίεά ἵπ 16 παγ οἱ {πο 
Τοτᾶ, απᾶ Ρεῖπς "θινεπί ἵπ 
ρ]]6, 119 βρο[κθ απᾶ ἑδαςί αἰ]]- 
σαπί]γ ἰο ἔήπσθ οοποεγπίης 
Πιο Τιοτά, {ποισ] Το Ίςεπονν οΩΙΥ 

ο Ἱπιπιθιβίοη οἱ ζΦοηπ. Απᾶ 
Ἱο Ῥθραπ Το βρθα]ς Ῥο]ά]γ Ίη 
ἴμο ΑΥποσοσαθ: Ποπ, Ψθη 
Αα α]]α απ Ῥ]βοῖ]]α παά Ἠδυτά, 
ἴΠ6Υ {οο]ς Ἠϊπ {ο ἔπεπι, απά 
οχρουπάεᾶ {ο Πἶπι ἴ]λο νναΥ οἱ 
ᾳοἆ ππουθ "αοουταίθΙγ. Απά 
ΥΥΠΘΝ 16 ν/ας 4ἱδροβεά {ο ρα88 
Πίο Αολμηία, πο Ῥτγείητεν 
ὦχοίθ, οχ]ογίπς ο ἀῑδοι- 
Ρίο {ο τεοεῖγο Ἠϊπις λο, 
Φ/Ἠθη ο Ἠαά οοπιθ, αῇογάεά 
ΙΩΊΟΗ αἰά {ο ἴπεπα νο Ὠαά 
ρο[αονοᾶ {μτοιρι {πο ρα 

22 

26 

ε. Ασπασαμενοε. Ασπαξομαε, π 198 τηοῦς λατ {10 οσσας- αβίηᾳ {μο ΟΕ Είῖαη ροβροὶ ππᾶ ὑλμο ϱοηγίς]΄ρτορ]οίς, 6ο {41 α8 
Τ8Π6ςΒ ἵπ Ν. Ἔν, ἶ5 τορτοβοπίθᾶ Ὦγ δαζωίε, ατεεί, επιῶτασα, ΟΠ 

πηροίΐπρ απά Ῥάτίίπῃα πηεἩ Ὀτοίμτοπ, ἠπάομίγθ οἱ ἔἶιο ἨήρΏεβε 

πααταὶ οπᾶ ΟἨ]θίαη αΠθοοη, 19 π]οἰθ εκκληδια 188, ἵπ 
45 ο,5ο, ϱα]α{θᾶ τη α Ολμγ]ςίαπ αάΐοι, 

Ὢ Επιστηριξων, {ουιᾶ οπΙγ Ίπ Επί Ῥοοῖ, απᾶ οπΊγ Τους 

ὤπιος, {5 ἔτορ {πιερ ταρτοβοπ{οᾷ Ὦγ οοπ]τπιίπᾳ, απᾶ οπςΘ Ὦγ 

Σἰτεπα (ιοπύπβ, πββοοϊη(οᾷ αΑΥ5 ση]έ] {11ο ομιιτο], οὗ ἀἱβοίρ]ος. 

: Ανηρ Άογιος. ἸΤΠῖ6 αἄ]θοίίνο 5 {οιηᾶ οπΙψ ἵπ ἐμίβ Ρίασθ 

ἵπ 1ο ΟἨη]φίίαπ Βοτ]ρέατθβ, ΠΜοτα]]γ α- φετδοδθ 1ηᾶπ, αν ππᾶπ οἳ 

εἰοΊοποθ, Ίπ 198 Πηρ]οβέ ποορρἰπίίοη οἳ οἱοᾳιθπορ 18 πνας 
αΡΡΙοβΡΙο {ο Αροϊιος ὮἩἨίβ αβεοοϊαἑίοη π{ Ῥααὶ Ἱνας Ἱπί]- 

πηπίο. ἘῬαα] Ρίαπίεά ιο ΟἩατον ἵη ΟουηίἩ, απᾶ «Αροϊιος 

μαϊετεᾷ Ἱ ὮἨΙβ οοᾳαθποῦ ππδβ Ῥαβοᾶ Ἱροη Ἠΐδ Ῥοποι ἵη 

Ῥαπ] ἀῑειπριίε]ος 186, 

-. Τηβίποἰθᾶ ἵη {ο ἀοοίτίπο οἱ ἴἶιο Ἰμοτᾶ, απά Ῥοΐπε 
/ετυεπέ ἴπ αρὶγί, Ἡο Βροϊκο απά ἰπαρ]έ οκαοί]Υ ἐῑιο ἐμίπρε οἱ 

ὕιο Τνοτᾶ,) Ῥοοίμς. Ἠϊδὶο Ἰπίο]ίροποο, {εγνος ἵπ βρἰτδ, απᾶ 

Πἱ6 Κποπ]οᾶρο οἳ «οἶνη”ς τοϊββίοη απἆ Ῥαρθίδπι Ἱν6το {11θ σοη 

Βὐέποπίς οἱ Πἱ8 οἸοᾳαοπσο, βιδίαἰποά Ὦγ α εππᾶϊά απᾶ ἰπῳς]- 

ὠνο ἰσπιρον, Αὖὐ {ἐπί ἶπιο Ἡθ οΠΙΥ Πο 1ο Ῥαρίίστα ο 

2οἶη. 

α Άκυλαρ και Πρισκιλλα---εξεύεντο την του Θεου ὅδον, «ἵοκ- 

Ῥομπάθά {ο ήτα πιοτο ροΓ{θοϐΙΥ 11ο ππαγ οἳ ἄοᾶ} ῬεηἨ! 

εἑρχρουπάθά αοοιγαἰο]γ {1ο Ῥαβδαροβ σοποσγπίηᾳ ἴμο Τιοτά, 

ΤΠοπιρ.; “Ιαᾶ Ὀοίοτο Ἠΐπι {πο Ἱναγ οἳ ἀοά ππογο οχποί]γ,” 

Ὑγα]κθί.: «« Εα11γ β]λοννοά Ἠΐπα ο γναγ οἳ {ο Τιοτᾶ Ματᾶ, 
Παῤῥησιαζεσῦαι, “' ἰο δρεαῖ; δοἰά{η, Ἠαο]ς. 

Σ Συνεβαλετο κ. τ. λ., ἅ οοπἰτ]θαἰεᾶ πιαοἩ {ο Ἠοβθ πτηο 
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κΙνα ΙΑΜΕΘ) ΥΠἨΡΒΙΟΝ. 

96 Έου ο πσαΠ]γ οοπν]ησαᾶ 

ιο ἆονν, απά ἴαί ῬαβΠο]γ, 

βονίης ὮΥ ἴλο ςορίπτας, ἴμαῦ 

76515 ας ΟΠτ]ςύ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 

ΑΝΡ 6 οιΏ]θ {ο ρᾷ5δ5, ἰλμαῦ 
γη] ΑγΡο]]ος πας αἱ (οἨμί1, 

Ῥαυ] ανῖης Ῥαδδος ]γουσὴ ἴ]α 
ἀρροι οο8είβ, οαιης {ο Ἱῶρίιοευς: 
απά Πηάΐης οοἑαῖη ἀἱκοῖρίας, 

9 Το εαἰᾷ ππ{ο ἔ]έπι, Ηανο γο 
χοοσἰγθᾷ πο Πο (Ποξῦ 5ἶποο 
γο Ὦο]ίθνεᾶ  Απά μον κεαᾷ 
υπίο ΠἨ1πι, Ίο Ἠανο τοῦ 5ο 1ΙΙΕ] 
88 Ὠοσνά γνπαίῃεν {μοι 6 ἄΗΥ 
Ἠοίψ ἀμοβῦ. 

ὁ Απά Ἰαδ παὶά απίο {1θΙ, 
Ὁπίο ο λαῦ ἔμεν εις Υγο Ῥαρ- 
Ὠποά  Απά ιο κα, Ὁπίο 
1ος αρ 0ἴΒΙη, 

4 Έ]θυ βαἱᾶ Ῥαι1, ο οι Υοι]γ 
ῬαρΏσεά ὉΙὮ {πο Ῥαρῶςπι οἳ 
χερεηίδησθ, δαγ]πς απίο {μθ ρεο- 
Ρἱ6, ῑναῦ {πευ «ου]ά Ὀε]ίαυθ οἱ 
Ἠ]ην αν]μ]ο] ΑΠοι]ᾶ οοπ1θ α[ίου 
μπι, ἐναῦ 18, οι Οξύ σρις. 

6 μοι ια Ιοανά ἴία, ἴογ 

απ Ις ΤΕΣΧΤ. 

Αν / 

διὰ τῆς χάριτος" 3 εὐτόνως γὰρ 
ο) / / 

τοῖς ᾿Πουδαίοι διακατηλέγχετο 
/ 3 ΔΝ Ν 

δηµοσίᾳ, ἔπιδεικνυς διὰ τῶν γρα- 
φῶν, εἶναι τὸν Ἀριστὸν ᾿]ησοῦν. 

ΟΒΑΡ. 

ΓΕΛΙΟ δὲ ἐν τῷ τὸν 

᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, ΙΠαῦ- 
λον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ µέ- 
ρη, ἐλθεῖν εἰς 'Ίνφεσον' καὶ εὖ- 

ῥρών τινας μαθητὰς, ” εἶπε πρὸς 
αὐτοὺς, «Εἱ Π]νεῦμα Αγιον ἐλά- 
βετε πιστεύσαντες; Οἱ δὲ εἶπον 

πρὸς αὐτὸν, ᾽4λλ οὐδὲ εἰ ΠΠ νεῦ- 

µα Αγιὸν ἐστιν, ὐκούσαμεν. 
ὃ Ίΐπέ τε πρὸς αὐτοὺς, «Ἠϊς τί 
οὖν ἐβαπτίσόητε; Οἱ δὲ εἶπον, 
ᾷὶς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. 
ξ Εϊΐπε δὲ Παῦλος, ᾿Ἰωάννης μὲν 
ἐβάπτισε βάπτισμα µετανοίας, 
τῷ λα λέγων, εἰς τὸν ἐρχόμενον 
μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, του- 
τέστιν εἰς τὸν Ἀριστὸν ᾿Ιησοῦν. 
ὅ, Ηκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν 

ΚΙΝ. 

ΠΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

νν]ήο]ι Ίο Ἰαᾶ; {οΥ Πο Ρονοί- 26 
α]]γ απ ἐλογοισΠ]γ Ἱπ ρυρ]ῖο 
οοηγίηοσά {1θ 6Φ6εΝ5, οἱου]Υ 
μοννίπς ΡΥ {μα Μοηρίανόβι 
μαῦ ἆαδυς να ἴπο Οµ8ύ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 

ΑνὈ ΥηΙ]6 “ΑΡροϊ]ος ννας αἲ 
0ο μ{Ἡ, Ῥαμ]. Μανῖηςρ Ῥαβδεά 
(μτοισῃ {ο Ἴρρον. )ρατΐς, 
σαπ]θ Ἰπῖο Ὦρῃθβιιδ; απά Ώπά- 
πιο οριὐσία ἀῑδοίρ]ας {16γς, 1ο 
βαϊά {ο (μαι, ὨὈἱά τοι ον 

υομενίηπς τεοεῖνο {πο Πρίσ 
ρε  Απά ἴπαγ καὶά {ο 
Ἠάπη, νο Ώαγο ποῦ, Ἱπᾷσαά, 

Ιεατᾶ, μαῦ ὄἶιειο ἶς α Ἠοῖν 

Φρϊνδ. Αιιά Ἡο δα1ᾷ [ο 6η], 
Τηζο νυμαῦ {ει ντο Τοιι Ἱπ- 
πιαγκθᾶ Ἰ Απά {Π6Υ εαϊἀ, Τηίο 
1οἶλη)ς {πηηθιδίοη. Τη 5αἷᾶ 
Ῥαπ], ἆομπ, Ιπάεεάᾶ, «αὔ πι]η- 
Ἰβίεγθᾶ απ ΙΠΙΠΙΘΥΘΙΟΗ οἱ 16- 
{ουπαίΊοη, δαγ]ης ο ἴηθ ρθο- 

ρἱ6, ἐ]λαῦ Τ1εγ εἰοα]ά Ῥε]ίαενο 
οἩἨ Εῑπι πμο υνοσ]ά οοχηο ο{ὔ6ς 
Ἠϊπα, Ὅλαρ 18, οἩἨ. ἆθβις {πε 
Οµεύ. Ἠανίης ἀποανά ς, 6 

Ἰανο Ὀομοτος,) Τασί.ς «νο ϱίοαίΙγ απεὶςίοᾷ αἲ] Ίπεπῃ [ια 

ρομσυοά» Μανᾶ, 

ἆΑια τηε χαριτος, " ]οιιρ]ι ογασδ; ΠἨποϊ., 1Υοδ., Ῥοππς ἴο 
5ου ἴλο 1οαδί, 15 ὃ ΥοςΥ απιθίσαοας τοπάοτίης 1Π 15 Ῥ]αςθ. 

««Ἕγ Πὶς οἱ ΈΠοπιρ., Ἠαἰκο ἵ ΑΠ οχροπαπῦ, ἵἷαπ ἀοκί]- 

ἐπίο φπαάαπι ϱγα{ΐοδα, 15» οὗ που ζἑαΐέοτη οὐ ια) Πἐπίθπι αιχά]- 

τοήΌις” ΟΠ ὲ, βασσα, ἆμο ρ] ο) Αρο]ιος Βοθίης {ο 116 {ἐπθ 

ἄγασε Ἀσνο ἱπάϊσαίοᾶ. ΑΙ ποπ π]ο Ῥοἱίουο, Ὀοἱίουο {γοᾶρΆ 

61α06. Ἰλαῦ Ὑάβ πο Ῥοου]ίαν {ο ἴ1οςο ἵη Ῥρμορας. Βαΐ ἴμε 

δι οἱ «4γο]ῖος 15 Ειπῦ ποῖοᾷ ἸἨθιο. «Χαρις, ἐπουρΏ βοπουκΙΙΥ 

τοπάρτοά ϱτασε, πι 901. Ὑοῦ., οπηποῦ αἴνγαγδ ο βο τοπάσγεά, 

Τέ 15, Πιογοίοτο, ἵπ 1ο σοπι. τον. τεριοβοπίοᾷ ὮΥ /αυου, ἰλατπλ, 

ἐλαπ]ς, ρἰεαδωτο, Ιδεγαλέέη, |7οήι ἐναπλ-ιοογί]μῃ, ὁσπςβί, οἱ]. 

ναί νο Ομτήξέε πας ἆοβ15, απά Ειαῖ ἆεβας τνας ιο Οτ]ςύ, 

8 Άη ογαπσο]οαὶ πεἰαρίασί». ΤΠ εἰοᾳπεπί Λροϊϊος, τε] 

γοτθοᾷ ἵπ ιο ζουνὶε] Βοηρίανοδ, Ιεποῖν ἐλληί 1 Ἡο ρτογος {ἐἶναῦ 

ἴλο Ῥγοπηϊβοᾶ Οη]αῦ Ίνας ὦοδι5, ης ρτουοᾷ ἐλαί δεις Ίνας πο 

Ομήσι, 
:.Έγενετο δε εν τῳ, "απᾶ ἵδ οππ1θ {ο ρα88 οὗ, {ἱ Παγ- 

Φεπεᾶ, 819 6ΟΠπιοπ γοτρίοπς οἱ εγενετο, ἵπ ΒΗΟἨ Ἡϊσίοτίο 6οπ- 

προζίοπς ας 685. Πο Ἰαμίου 15 εααἰγα]επί ἔο, {έ ειαπεεᾶ, αξ 
η Ῥγοίιπο Ἡδαρθ; πού {ο Ῥο π]]οποᾶ Ἡρτο, ο Πίο Αροϊ]ος 

πα8 πὺ Οοτίπ{ὴ 3 16 οοσυττθᾶ, ΟἨ οᾳππθ {ο Ῥα55; Ὀπό {ποιο 18 

ποϊλίης τηθαπὺ Ὀαῦ ἐς,  ὙΓΗ]ο ΑΡροϊιος τας Ίπ Οοσ]πί1,) απᾶ, 

ἐπατοίονα, τνλ]ν ἩΓαἰκοί., Ματᾶ,, Ἰαβ., Έλοπιρ., Ἠασ]ς,, Ίνθ Ῥτε[οτ 
6, 

5 Ελαβετε πιστευσαντεε; «Ὠϊώ οι ον Ὀε]έευιπρ τγασείνε ἴ]ιε 

Ποίη δρίνε Τμίδ Ἱπάίσαίος εῑλαί «ος Ῥαρίίσπι Ίγας ποῦ 

Οτὶεῖαπ Ὀαρθίεσας {ον π {1ο ]θέΐος {που οου]ά πο Ίατο Όοςῃ 

Ῥαρθίζαἆ υγ λοιῦ Πεατίας οἳ 19. 

Τμο οοπἰοκὺ Ἱπάϊοβίορ ἐλαί {Πο απαγίλτους Ίνευμα «Άγιον 

Ἠοτο τορτοδο{ς (λε Ἠοίν Βρὶτζ, ποῦ ας γοῦ ΓΙΗΥ τογεα]εᾶ {ο 

ἐδοπι; {05 ΒΟΟΗ 46 ἱπηπιοτεθά, απᾶ Ῥαα] μα ]αἱἆ Ε18 Ἱαπάς οπ 

Έλοτη, ἐ]ιε Ἠοίη κρίγίέ οτι Ἄροπ μασ, παπά (Π6Υ Ίετο 6π- 

ἀοποά σλζ] μα Ἠοὶγ δρίηΕ, 1π ρἳ[ίς οἱ ἑοπραθ8 απᾶ ΡΓΟΡΗΘΒΥ, 

γ. 6. 

5 Ειρ, ἵη 195 1ηοῦθ ἔ]αῃ 1800 οσοαγτθησθΕ ἵπ Ν. Τ. 1Β, ἵπ {1θ 

οοπη. Τ6Ν., ΕΘΠΕΤΑΙΙΥ γεργαβεπ{οᾶ Ὦγ ἰο, ἴπίο, πίο, 01, Απᾶ Υετγ 

«ο]άοπι ὮΥ 6η, πηλ]οῖ, ἠπᾶσσᾶ, ουρῦ ποτοτ {ο Ῥο ἄοπο. Τ1ο 

ἄτοσίκα Πανίης εν, ἐπ, 8 πγο]] 48 ειε, ἔπίο, παπά /0Υ. 

5 Ἄριστον 16 Ἠοτο οπαἰείθά ὃν ἄδ., πι, 1, 100 τη]ήοἩ -ἴη- 

σουν ἵ5 εαυςθεαίοί. Ίουτεστιν, ποῦ τουτο»ν εστι», Ὀιὸ τουτο 

εστεξς Ίου εδἰ---Ὅααῦ 15, οπ ἆ6818. 
ἆβαπτισε βαπτισµα. 1Πἱίογα1γ, ππογεεά απ ἠπππιετείοη. 

ἆ «Τε, απᾶ Ἱαυΐπρ Ἱιεαγά, οἳ, Παυύπρ εατὰ, 
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ΚΙΝΑ ΤΑΜΕΘ’ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

ππθγο Ῥαρσζεά ἵπ ἴπο παιηο οἵ 
ἴο Τιονά ἆο5ι5. 

ϐ Απά νλοη Ῥαα] Ἰαᾶ Ἰαιά 
Μὶς Παπάς αροπ {Ἠ6ιι, ἐο ἨοΙγ 
οβῦ οαπ1θ ΟἨ Έλεπα; απά 116Υ 
βρα]κο υγ] ἔοησιιθς, απά Ῥγορι- 
εεῖος, 

7 Απά α]] 1ο πε νύογο αροιαῦ 
ἔψε]νο. 

6 Απᾶ Ίο ννεπύ Ἰπίο ἴμο 5ΥἹ- 
8φοραθ, απά βρα]κο Ρο]ά[γ {ον ἐπ 
β8ραοο οἱ {μχθς πιοπ/Ἡς, ἀἹερυίίης 
απᾶ ροικιθάῖπρ πο ἐήηρα οο1]- 
οεγπῖης {ο Κήπσάοπι οἳ ἀοά. 

9 Βαῇ πνπει ἀϊγετα νους Πητᾶ- 
επεᾶ, οπά ρ6]εγεά ποῦ, Ραΐ δρα]κα 
εν] οἱ ὑλαῦ νου Ῥείοτε ἰμθ χ]- 
{]θιάο, Ίο ἀερανέεά {Ποια ποπ, 
απά φεραταἑσά ἔλο ἀῑκοίρίο», αἷς- 
ραὐΐπς ἆα]γ Ἡπ ἐλε βοἶιοο] ο{ οπιθ 
τοπ. 

10 Απά μ]ς οοπΏπασᾶ Ὀγ ἐ]ιο 
6ραύθ οἱ ὤπνο Υ6αΙ8: 5ο ἰλμαῦ αἲ] 
ΟΥ νν]]οἩ ἀννε[ῦ {η Αδία πδαγά 
ἴμο ννονἆ οἱ ιο Τιοτᾷ 1 οδιις, Ῥοί]ι 
.6ννς απᾷ (γεε]ς, 

11 Απ ἄοά ψτουσΏέ εροοίαὶ 
πι]γασ]οθ ΡΥ ιο Ἰαιάς οἱ Ῥαπα]: 

139 5ο ἐποῦ {οι Ες Ροᾶγ νγεΓθ 
Ῥτουσ]ό απίο ιο οἰοὶς Παπά]κοι- 
οἱ16ί8, 95 ΑΡΙΟΠ8, απά ἴμο ἆἱβ- 

απεπῖς ταχτ. 
Ν / Αα - 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰυρίου ᾿[ησοῦ. 
0 νο / » ω .. ΄ 

καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ ΙΓαύ- 
-. 5 Ν ω 

λου τὰς χείρας, ἦλθε τὸ Πνεῦμα 
Χο 3 » ΔΝ ”. 

τὸ «άγιον ἐπ αὐτοὺς, ἐλάλουν 
/ 

τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. 
7 νὰ Ν ϱ / -/ { Ν 

ἦσαν δε οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ 
/ Δ Ν Ν 

δεκαδύο. ὃ ἸἨϊσελθὼν δὲ εἰς τὴν 
ΔΝ . / 

συναγωγὴν, ἐπαῤῥησιάξετο, ἐπὶ 
- - / 

µῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ 
/ Δ ΔΝ .ν / 

πεἰθων τα περὶ τῆς βασιλείας 
- - 5 / 

τοῦ Θεοῦ. ἵἹ Ὡς δέτινες ἐσκλη- 
/ / ῥρύνοντο καὶ ἠπείθουν, Κακολο- 
- Ν Ν / ο) 

γοῦντες τὴν ὑὁδὸν ἐνώπιον τοῦ 
ή Δ 3 - 

πλήθους, ἀποστὰς ἂἀπ' αὐτῶν 
5 / Δ Δ Σε / 
ἀφώρισε τους µαθητας, καθ ἡμέ- 

/ Αν - 

ραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ 
΄ / - Δ 

Ἰυράννου τινός. Ἰ Γοῦτο δὲ 
ο) ΣΣ / 4 , 

ἐγένετο ἐπὶ έτη δύο, ὥστε πάντας 
Ν - λ . 

τους κατοικοῦντας τὴν -4σίαν 
” ο. Ν / - / 

ἀκοῦσαι τὸν λογον τοῦ «Κυρίου 
- η -χ. 

᾿]ησοῦ, ᾿Πουδαίους τε καὶ Ἱλ- 
ΔΝ ληνας. 3 Δυνάμεις τε οὐ τὰς 

/ ” / ς κ Ν ) 
τυχούσας ἐποίει ὃ Θεὸς διὰ τῶν 

» / 4 
χειρῶν «Παύλου, ᾗ” ὥστε καὶ ἐπὶ 

Ν -ν / 

τους ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι 
Ν - Ν - ΄ 

ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια 

ΕΕΥΙΡΕὉ ΥΕΕΘΙΟΝ. 

{που ννογο Ίπιπθυςεί ΙΠίο ἔ1θ 
η816 οἱ ἐμε [ωοτά ἆσδις. Απ 
πλου Ῥαυἱ ας 1α14 Ἰ1ς Παιιᾶς 
οἩ Τλεσα, Το Ἠο]} ορ] 6 οππηα 
οὗ Ίο, απά {λμογ 8ροκε 
πΡ {οησαςς, παπά ργορ]οεϊθά. 
Ἄονν αἲ νε Ίποι γοιο αροιῦ 
Ἓννοινθ. Απά μο φοπῦ Ἱπίο 
ἤνο δγπασοσιιο, υπ δρο[κε Ρο[ά- 
1γ {ον αροιιῇ χγθυ πουζΗς, «4ἱδ- 

οπβείηςσ απ Ροιειιααίης ας ο 
{μλησς οοποδιπΊησ {πο Ἰ1πρ- 
ἆοπι οἡ αοᾶ. Ῥι5 πει 6οπ]ο 
16Ο Ἰιαγάσμοά, απᾶ Ῥαμσονεᾷ 

ποί, Ραὔ 5ρο]ο ονΙ] ο{ {πο /1ΝαΥ, 
η 9ο ῬγθβδαιοἙ οἱ έο πι {]- 
{πάς, 1ο ἀερατίοά {οπα 1116ίἨ, 

απᾶά φεραγαίαᾷ ἴμο ἀἰκοίρίος, 
ἀἰθοιδείης ἀαῑ]σ 1π ἴπο 5ομοοί 
οἳ οπο Ἰγιανπας, Απά ἐΠῖς 
οοπ πιο ἀανῖπς Όννο “γεβίς; 
εο λα αἲ] ἐλοδο πο ἆγγε]έ 
1η Αθία Ἡθαγά ἔλλο ννοτά οἱ ἴ]ιο 

Τιογἆ σεις, Ῥοί]μ ἆσοννς απ 

ἄ1οσί. Απά ἄοᾶ νυον]κοᾷ 
ερθοία] η]ίγασ]ες ΡΥ ελα Παπάς 
ο Ραυ1: ο ἐιαῦ {’οπι Πῖς ροᾶγ 
6} οαγ]θᾷ Το 1ο εἶοίςλοιιά- 
Κκαγο[]οίς, οἳ ΙΑΡΤΟΠ5, αΏά ἴλο 

μι 1 

5 ἄιαλεγομενος ἶς Γοιπᾶ ἵη 6 Λος 3 {επ πιθε, τοργοβοπἰοᾶ, 

οοπι. Υ65., ὉΥ τεαδοπΐπᾳ, ἀἰσριδίπς, τεαε]όπρ, ππᾶ ῥγεασ]ήης 

ππίο. «ιαλεγομενος και πειδω», "' ἀἰθριίπα απἆ Ῥογομαζ- 
ἔπιαιν Α. Οἰα]ς Ὑψακοι; " ἀἰδεοωοίπα απά φρογειαάίπρ» 

Ύψεει; “τεαδοπίπα απἆ τεοοπιπιοπάέπα). Ἡοιηρ.; Ἡ οοσίπα 

ἰο μετεµαάε [επι Ἠποῖς ϐ Το Πυδέ ποσαβαννο εροσϊ[]ος {]ιο 

αἷπι οἱ {πο αοῖ, ἵπ Ίου οσο, τα βασιλειας,Ώ]. Ιζα]ιω]. Α[ίου 

πιαοὮ οομβἰἀουα{1ομ, Υ ποπ], ἵπ ουΥ αβθ απᾶἆ σοιπίτΥ, Ρτοίευ; 

ἀῑρεισείπα απά φἰεααἶπα ο ἐέηρο ρεναἰπέηᾳ ἰο {λα Γήηρίουυ 
ο) ἄοᾶ. 

Σειδων αυτουβ τα περι τον Άνριου ῃσου Ἄριστου, “ο ἆο- 

Ηγοτοᾷ {9 ἴλοια ο ἀοοίτίπο ο Πιο Ιάπρᾶοπι,” Ιζαΐπ., Ίπ Ἰοσο. 

ΕΡἱεσιδείπαᾳ απᾶ φετοιαάΐπρι» ο λοιρ]ι Πέθτα], 15 πού ἵπ οι 
Ι4ΐοτα. Τη α ἘΗτΙπΙΡΥ οἱ {Ἴγαοο πιοπί]ς) 4ος, αἰ]αείοπ ἶ6 Ἠπά 

ἴο ἴλο ἀθυπίος, ἀῑδοιβαίομδ, απᾶ ρἰοπάίπας ια αροπ ἴλθ Ρρου- 
εοπι οἰαίπας, ολαγκοίες, απά Κἰπράοπ οἳ ᾖοεΙβ, απ {ο ἴ]ιο 
ελυπορδίπεξς ο{ έλα ΡτοασοΓΒ, 

Γ Πακολογουντες, 5ροακἰπρ ογὶ] οἳ {ο πΑΥ. Την ὅδον, ἐἶια 

ΝΑγ, έο Γαἱζᾳ, απά ιο Ῥτασίσο, Ψ ποῦ σοπονοία]γ, {λε 5εοί, οὉ 

Ρατ} Ἡπο]κοίδ, «άφωρισε τους µαῦθητας, 5οραια{οὰ ἴ]ιο ἀἱς- 

αἱρ]οβ Γοιι {11ο ΑΥπαβορυ6, εν τῃ σχολῃ---ταίπου ἵπ {1ο 5ο]οο]- 

Ἰοιδο {μα {π {ο βομοοί. Ίυραννου τινος, 5οἵηΘ εμήπ]ς, 18 

{454Υ τοριουπίοά α5 αἩ ἰπίοτρο]αίίοῃ. 16 6 ποῦ ἐ]λογ δα”, ἵπ 

Ἰμαἷκο)ς. 8γ]ο, απά 15 τοζυπάαπί. ὓΓο ατο οἳ α 4ἱῃοτοί ορἰπίοπ. 

ΤΗ46 πνοτᾶ τις 18 α Ῥεου]ίαν ΓΠαγογίέο οἱ Ἰπ]κο, ππᾶ ἶ5 {ουπά 

πιογο {ΤοΙθΠ{ΙΥ οσοσυήπο ἵπ Εΐ6 Ἱντίίηρς Ἱπ απ ἱπάσβη]έο 

Β6Π5ο, {ματ {η αἲ ένο οὐπον ογαπσο]ἰςίς, ο ἴπ αἲ] ἐμο ερἰδέ]θβ 

οἱ Ῥαπ]. 

ξ Ίπι ετη δυο, οκοΙαεῖγο οἱ ἐ]ο {νου πιοπί]ς χγο[εγτοᾷ {ο 

γ. δ; 105 τουτο /' ΘΧΡΙΟΡΕΙΥ ΟΡΡΟΒΕΡ {πο ριοβο]ίηρ Ίπ τἨο 

βο]ιοοὶ οἳ γναππις, ἐο ἐιαῦ ἵη ἐμο ΑΥΠαβομιιθ) Ἠποις. Ὥστι 

--Ασιαν. "ίς ἶς πού έλο οοπ]ποιέ οἵ ΑΑπία, Όας α Τοπ 

Ρτονίπςς οἱ πλίσῇ ένο σαρίἑα] ννας Ἠρ]οριβ. 

Ἡ Ου τας τυχουσαρ Να] ταρτοβοπίοά Ὦγ οκγκοτάπατΥ, οἳ 

Εροοϊα]. ΑΙ παἰγασ]σς ατο οϱ11Α11Υ βαροχπαξυτα], αξ ἆο πού αἲὶ 

αρροςγ α]ίκο κρογπα ανα]. ΟΡ ποεο ἴ]οιο τηΑΥ ο ῥιτοας, 
βυοσίει, απᾶ ρτοβίοεί, 

Γ. Σουδαρια η σικικινθια. ΌὉοππιοη ἨἩππάκοτολμίοίς απᾶ 
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Ίτνα ΣΑΜΗΕΘ) ΥΒΠΕΤΟΝ. 

6Ώςθς ἀερατίοά Ίοπι επι, απά 

έπο ον!] ρ]τ1ζ5 γγεηί οί οἱ {Ἴθιη. 

19 Τμπεη οαχζαίη οἳ {μθ νασα- 

Ροπά 1εννβ, οχογοἰκίς, {οοῖς ροπ 

ἔπεπι {ο σα]] ονου ἔἶιοπι νν]]σ]ι 

λαά ον! αρῖηζθ, ἴ]πο Ἠπσίωθ οἱ 

{πο Τιογά 16ξας, βαγίης, Ίε αᾱ- 

1αχο ου ΡΥ ἆαδις ποια Ῥαπὶ 

Ῥτεαολείῃ. 

14 Απά {ῃαια νους 86ΥΘΏ 8018 

οἱ οπε Ώοθνα ἃ 1697, απὀ ολίαί οϐ 

ἴμο Ρργ]θβίς, νυΏὶο]ι αἱά 5ο. 

1δ Απᾶ {πο ον] αριΠό αἩ- 

βυγογοᾷ απά βαἱᾶ, πορις Τ Ἴκπονν, 

απᾶ Ῥαι] 1 κπον; Ὀιαύ νο αἲθ 

γθῦ 

απΏπῖς τΕχΏ. 
Α / / 
ἢ σιµικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσε- 

᾽ » ο ΔΝ / / 

σθαι ἀπ αὐτῶν τὰς νόσους, τά 
/ ΔΝ ΔΝ Σὅ/ 

τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχε- 
᾽ Αι 

σθαι ἀπ αὐτῶν. ᾗ ᾿Ἐπεχείρη- 
/ ΔΝ . 

σαν δέ τινες ἀπὸ τῶν πέριερχο- 
/ ” / ” ο) ε 

µένων ᾿Γουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνο- 
/ Ν ΔΝ - 

µάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεῦ- 
Δ ΔΝ Ν / - 

µατα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ 
4 » . / ε 

Κυρίου 1ησοῦ, λέγοντες, Ορκί- 
ς 3 α Δ ε 

ζομεν ὑμᾶς τὸν ᾿Ἰησοῦν ὃν ὁ 
- / 5 / 

]αῦλος κηρύσσει. σαν δέ 
ς ΑΝ α / 3 τινες υἱοὶ Σκευᾶ Ιουδαίου ἀρχιε- 

/ ΔΝ . - 

ῥρέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες. 
15 Δ Δ Ν - Ν 

ἀποκριθεν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ 
Ν ο Ν μι - / 

πονηρον εἶπε, ον Πησοῦν γινώ- 
Ν Ν - 2. / 

σκω, καὶ τον ΠΓαῦλον ἐπίσταμαι" 
. Ν ὑμεῖς δὲ τίνε ἐστέ; ᾖ Καὶ 

ΠΠΝΙΡΕὉ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ἄἴδεαξος ἀεραχίεά ποπ έεπη, 

απά {πο ον!] αρ]ηΐς γγουῦ ου 

οΓ{μαπι. Τπθι οθιαῖπ οἱ ἴ]θ 15 

2 ονγῖδᾗ Ιοχοιοϊβίς, πο ποπ 

αροαῦύ {οπι Ρ]αοθ {ο Ῥ]αος, 

8ἰδο αἰίοπιρίοά {ο ῬγοποιῦποῬ 

ἴπ6 ηαΙΠΘ οἱ πο Τ,ονά ἆοράς 

προη ᾖΌποδο πο Ἠθά αν] 

αρἰν]ζς, δαγΊης, Ίο αἄ]ατο Τοι 

ΡΥ το ἆθβις γῆοπι Ῥαι] 

Ρήε8οΠΘδ. Απά ἴμειγο Υ7εγθ 

Β6ΥΘΗ 80Η5 Ο{ομς «ῶῷοευα, ἃ 16ου 

απᾶ ολ]εί οἳ ὑ]ιο ρ1θςῦ5, Ὢ7Πο 
ἀἷᾷ 5ο. Απᾶ λε ανῖ] αρὶηῖδ 16 

απβιΦθγοᾶά απᾶά σαἷᾶ, ἆσξας 1 

Ιαοκπον]εάσο, απά Ῥαα] 1 
πουν: Ὀῥαῦ ν]ο αἲθ Τοιῖ 

4ΡΤΟΠΒ, Όα[κον {γοπι ῬΟΥΒΟΠΒ αὖ σγουῖς, 45 ἔ]οςο ἔουπης Ιπαϊσπίο, 

Ῥεσβπηο {16 γολ]ο]ος οἵ οιαπἰροίειςς, 

Τας νοσους, τα---ενευματα. νο Ιπᾶς οἳ ἀῑξοαξος α1ὸ Ἠθγθ 

Ἰπαἰοβίοῦ, Ῥ]ιγδίοα] απά αρὶγ ια], ο) έἶοςδο {πο Γ11ς οἱ πια- 

ἐοπίαὶ παίατο οἳ οἳ ρηγδίσβὶ σδι15ο5, αμά ἔλμοφο οἱ ον/] ερὺν]ῖ. 

«π᾿ αυτω» ἶ6 οι] (οά υγ ΑΝ., Βοἱ., Όντπι . 

} Τινες απο των περιερχοµεΡω», 4. τ. ἆ., 0011. Ὑοτ. ΊΤινες 

και τω». «». Τί ἈΙογ. βῖνο 6 πποιο αρριοτοᾶ τεπά(ηᾳ. 

αι ]οἶπβ τενερ ντι Ῥαπ], 1 ἐῑλο αοὖῦ οχργοςδες {1 ονοµαζειν, 

116Υ πἶδο αἰίειπρίοά {ο οα]]. Ἠεριερχομενω», ποῦ ορρτοτί- 

ουβΙγ υαρβαδοπά, Ὀαῖ πυαπάστίηρ 1ονβ, εξορκιστης, ἐποταϊδία. 

«θἳ ἵππαπασπι Ὠοὶ ποπηῖπο αἀὶσιὲ κά τεν οοπ{εβείοπθπι απί 

{αρµιπα πἠηποᾶ, «Ααρπεώμις αζ]αγαίονοπι ον}. ΟΕ, Φα- 

ος. “ Ώχκρο]]οτς οἳ ἆοπιοης” Ἐν. (ΟΥ. Μν, Ῥϊποοο (αἱ 

Ῥογ]ο)5 Τδοίυτο, οἩ. 7, ὁ 6, Ῥ. 281, οὗ 5οᾳ.) Ἰαπβ Ῥτοάασθά 

ΏΙΑΝΥ Ῥήβεαρος Γοπῃ 1ΤοΠ., Οπἱροπ, ΒρίΡΙι,, απά οβορλα, εἴποιν- 

πρ {ἐπί βοτουα] ἆουνς οὐ ἐλίς ἐἶπια ρτοίοπάοά {ο α ροινο ο 

οπβίῖπρ ουί ἆσπιοπβ, Ἀ6ο Ὠοάά., ἵπ Ίοσο. ὅ ΒαοἩ 38 τβοά 

πιπρίοδ] αἲ{, «ζ]ατῖπρ ἆσπιοπς, οἱο./) Ῥοοί]ν, 

Όρκιζομεν ἵ5 πιρθΗἑαίοά Ὁγ ὀρκιξω, οἩ ἐἶνο αα{]ιογέγ ο 

8. Βο8., Ἠπι Τε, πο πζ]άχο γοι, Του, Τ αζήατο γοι. Ίο 

πιαδί, 1 θλί5 οᾳ5ο, Ῥγαί[εν {ηο Πθοσϊγθα Τοαχί {ου ἐἶνο απιοπάοξ, 

ἹπαφπιποὮ ας 16 οοπ[{οίς η] ἓλ {ο αποσοᾶσπί απᾶ εαῦφοφιοπέ 

οοπἑοχέ, απᾶ τν] Ην ἐμο Ἱπάσπχσηί οἱ 11ο βγεδξ πηα]ομ]{γ οἳ οπ]εΐος, 

αποϊοπὲ απᾶ πιοάενῃ, Τὲ ἵ5 βο]έοπαι Ἱνο {οἱ ΠΟΙΟ ΔΒΡΙΥΑΊΟΟ 

Έμαῃ ἵπ 1λίς σας, ἵπ φἰςδοπυίΐπς {νοπι ἔλορο ἀἰςήπσικ]ιοᾶ ομἡέΐος. 
Ἔπο 8οτοη Β0ΠΒ οἱ Ῥσονα, ϱ «1οἳν, πο Ίδαγη ἵη {πο βαῦθοηιοπέ 

ΥοΣ5θ, πθἵο οοὔρουπηίς πι θμὶς σα58; Ἡθηῃσο, απά {ου οίμου το- 
ΒΟΠΒ, "νε Ρίο(οΓ {ιο γοσοϊτοᾶ ἐοχέ {ο Ενα οἱ ΕΝ., Βοµ., Ἰωι., 

απά ΤΕ 

 Σκευα, Ὠοτὶο ϱοπ]έΐνο, Εἰπῖ]αν {ο ΆῬαργαβα, οἩ, 11 : 50: 

βοῤδα, Ίπικο 19 1 29/1 ζωα, Ίοηπ 1: 43, 

Ι Τον Ίησουν γινωσκω, και τον ζαυλον επισταµαι. ἸΤΠϊΒ 

4οπιον πα ἃν στέέςσ, απᾶ απο] γετρεά ἵπ 16 Ἱπιροτί οῇ ἄτοεῖς 

ἔουπις, ο Τ Άποιυ ἆοδιδ απᾶ ᾖαῦς 8016 αοιιαϊπίαισε Ἰνεὰ 

Ῥαυ] Ματᾶ.; “ ἄοςις, ἱπᾶεσᾶ, 1 Ίκπουν, απά Ῥααἳ Τ σου, 
Ῥοῦπς έὖεσις Ἰ ποιο (ο 1) οοδὲ, ππὰ Ῥαπα] 1 πουν α5 Ὠῖς Βο- 

ταπί) Ῥοᾶᾶ,, “ ζοδας 1 κποπ;, απᾶ 1 Ἠατο βοπιο Ιποπ]οάρο οἳ 

Ῥαπ]ρ. Τποπιρ.ς «1 ποἰπογ]εάρο «ᾖοδας απᾶ απι φαοηυαἰηίοά 

πα Ῥαυ] Λάαπα Οἶαῖς ὁ σθεις Τ ἆπουν, 1. 6, 8 αἷ- 
Οιοτίϐγ απά Ῥοιοἳ, επισταµιαι, ἶ ἆποιυ }ἱφ: εἰτοπρον ναι 

ειο οίμου γοιῦ, απά αρρ]ίοᾷ {ο Ῥααἱ ἴπ οΡροβίίοι {ο {λθι, 

Ἠπασ]ς, ' 

Ίψο Ίιατο {ποϊ[α] ογ]ο8, απᾷ 91οβθ οἳ πιοθ Ργοίουπά ]ιάρ- 

τηρΏῦ. ὉΤ]ή8 4Ώρθατβ {ο ροοά αἀναπίαρο {π {ο σοπίταςί5 Ώθγο 

Είτεπ. ο Ἰπβδιίο πο ἱπγ]άποιβ οοπιρατίδοΠΒ. Ίο 41] 1οοῖς 

96 οὐ]οοῦς {οπι ἀἱ[ογοπί βαπάροϊπία, Ἴῃογς ἔπο Ἱπβρίτος 

ΙΑΟἨ 16ο α, ποτ ἵπ ἀῑΙετοπί αοοθρία{]οπ6δ, 16 πια ο τοβο]γοά 

Ὁγ αβοργίαϊἰπίπςρ ἐλαῖτ 8οορθ, ἀοβίρα, οὗ ἐλο βρεοῖαὶ οπβοθ {ο 

νήο]ι {1ου τείον. «Ἠπισταμαι, ΔὈ επι Απᾶισταµαι, νο Βἰαπᾶ 

μον. ἃ ἐμίηρ, ἸΠειθας ἴο ππετδίαπά 15 το βἰαπά μπάεν 8 

88 ὑποστασιε, Ῥεγδολα; Που. 11 5. Ὑοῦ 1Πἱ6 οἰαπᾶϊΐηα Ίροη 

α δαρ]οοί, οὗ 0ἱ5 σἰαπώΐπρ τωιάετ 1, τηαγ πι ἀλοτοπί αἰθ1ειάεΒ 

Ἰηά]σα{θ ἐλο βα1ηο Ιεπουγ]αίρο οἱ 1. Τπ οἰίμαοτ σπ5θ {ηετο πιαβί 

ο 5 ΥοΓΥ Ρατ ἠου]αν απᾶ {πτηλίθ αοηπαϊπέαησο σα 1. 1 1εοΙ 
Αα ἀἰβηποίοη ἴπ {98ο {6ΓπηΡς ἀἡΠομ]έ {ο ἆεβπο οχβοί]γ. Τ απι 

ἀἱδροξοά προπ αἲ] πηΥ Ρεοιηΐςος {ο πσηπίαξδσο σηἰζλ Οτ]σα Όποσα. 

Τ]ιο Ἰμηίπς Όουτογγθᾷ ἐιαίν ποςσο απιᾶ ο0ϱΊΟδΕΟ ΠΟΠ γινωσκο. 

λον πιιάα εἰ εἰπρίεν ποἰλία, οεώ α[[εοίῖνα στι ἀοσίαετίο, αγ- 

Φγοδαίίοπε οἱ ἀῑιεοίίοπο οοπ]ηποία. 1 ζοῦπ 4:8/ Μαιδ. Τ:38, 

απά 9ὔ: 19. ἵΝοί α πα]εᾷ απ δἰπιρίε ποἰοτ, Όιὲ αδεοσἰαἰεςῖ 

τω] α[]οείίοη, ἀεείτε, απ αρρτοδαίίοη, ἐετηϊπαιίπα ἴπ εἰς- 
Γσ]η. Τί 15 απ Πευναίηη. 

Το πνευμα το πονηρο:. Ἔπιρλα ἑἰσβ]]γ, ο π]ο]κεά ένα 
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κινα 1ΑΜΕΘ) ΥΕΠΘΒΙΟΝ. 

16 Απᾶ {ο τηαη ἴη Ὑοπι ἴ]λο 
ον! αρἰ6 ννας, Ἱεαροά οἩ ἴπεπι, 
απά οΥοἵΟΔΠΙ6 λἼθπι, απᾶ ῷϱτθ- 

να]]οᾷ αραϊηςῦ ἔλδιη, 5ο ἐλαῦ ἐ1αγ |] 
Ποᾶ οιίύ οἱ λαί Ίοιδο πα]ςεά απά 
υγοπηἀεᾶ. 

17 Απά (]ς ννας πουν ἴο 
311 ιο ος απά (πτοείκο αἶξο 
ἀννο]]ίπρ αὖ Ἐρ]ιαεας: απᾶ {ειν 
{611 οι. ποπ 1, απᾶ Ες Ίαπιθ 

οϐ {ο 1ιονᾶ 5 εβις ἵνας ππαση]- 
Ποἆ. 

16 Απᾶ ΠΙΒΗΥ ἐληξ Ῥο]ογνοά 
6.18, απᾶ οοπ{θββθᾶ, απᾶ εονοᾶ 

ἐλαῖν ἀθοᾶς. 
19 Ματπγ οἳ ἔλεπι αἶβδο ννμ]ο] 

πο ουπ]οις αγί8, Ὀγοιισ]ιῦ Ελοῖν 
Ῥοο]α ἰορείμαχ, απΏά Ῥυχηθά {]νθιπι 
Ῥείογο αἱ Ίπεη ; παπά ἴ]ου οουπέοᾷ 
ἴπο Ῥγῖορ οἳ {λθπι, απ {ουπᾷ ἐἱ 
ΠΕ ἔοακαπᾶ Ρίζος οἳ εἰ]νου. 

90 9ο παήσΏΙ]γ συενν {ιο ννονᾶ 
οὗ ο, απᾶ ργονα!]εᾶ, 

21 Αίῑον ἴεεο ἰλίησα υγεια 
επᾶθά, Ῥαυὶ ριαγροβοᾶ ἵπ πο 
βρὶηζ, νε Ἠθ Ἠ9ά ραβεεᾶ 
{ητοιρ] ἸΜασοάοπία, απᾶ Αολοΐα, 

ἴο 6ο {ο ᾖετακα]επ], βαγίπα, Αίἴογτ 
1 Ῥαγο Ὄοδοη ους, Γ πιαβί αἷδο 
8ο Ἠοπῃθ. 

95 Νο Ίο βεπύ Ιηπΐίο ἹΜαορᾶοπῖα 

απεξκ παχ!. 

ἐφαλλόμενος ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἄνθρω- 
που ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονη- 

ΔΝ / 3 - 

ρὸν, καὶ κατακυριεύσαν αὐτῶν, 
ἴσχυσε κατ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς 
καὶ τετραυµατισµένους ἐκφυγεῖν 
ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. ᾖἸ τοῦτο 
δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ᾿Που- 

δαίοις τε καὶ Έλλησι τοῖς κατ- 
οικοῦσι τὴν ᾿Ίφεσον, καὶ ἐπέ- 
πεσε φόβος ἐπὶ πάντας αὐτοὺς, 
καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ 
ἹΚυρίου ᾿]ησοῦ. ᾖ1δ ΙΠολλοί τε 
τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξ- 
ομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλον- 

τες τὰς πράξεις αὑτῶν. Ἡ ἱκανοὶ 
δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων, 
συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέ- 

καιον ἐνώπιον πάντων. καὶ συν- 
εψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ 
εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 
30 οὕτω κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ 

κυρίου ηὔξανε καὶ ἴσχυεν. 
3 ΩΣ δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, 

ἔθετο ὁ Παῦλος ἐ ἐν τῷ πνεύματι, 
διελθὼν τὴν {ακεδονίαν καὶ 
᾿Αχαϊαν πορεύεσθαι εἰς Ὥερον- 
σαλὴμ. εἰπὼν, "Ὅτι μετὰ τὸ γενέ- 
σθαι µε ἐκεῖ, δεῖ µε καὶ Ῥώμην 

ἰδεῖν. 3 Αποστείλας δὲ εἰς τὴν 

ΕΡΥΙΡΕΏΌ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Απά ἰο πιαη 1π ΥΙΟΙ ἴ]α 16 
εν]. αρ Ἴναδ, Ἰθαρθά οπ 

πΕἩρη, απᾶ ΟΥΟΥΟΔΙΠΘ ΤΠθΠι, 

απᾶ Ῥγοναι]οά ασαἰηεί {δια 
Βο ἐμαῦ ΤμεΥ Πεᾶ ουῦ οἱ εί 
Ποιβδο πακοᾷ απά υψοιπᾶαᾶ. 
πα {Πῖδ πας Ἰσπονη {ο αἲὶ 
1ο 7 ονῦς απά ἄτθοίς ἀννομίτις 
αὐ "Ἠρμοξις; απᾶ {εατ {6]] οἳ 

ἔποτη αἲ], απᾶ ἶιο παπιο οἱ ἔ]α 

Τονά θεα ας πασπίβας, 
Απᾶ ΠΙΔΗΥ Ψηο Ῥε]μογοά 
σαη1ο, απᾶ «σοηίθβκος, οιιᾷ ἆάο- 

οἰαγοά ἰοῖν ἀοσοάε. ΜΑΠΥ οἱ 
Ώ]οπῃ. 88ο, ιο Ῥιαοίσοά 

πιησίο αγί5, Ῥγοιισ]ῦ {ορείπον 
ἐῑιοῖς Ῥουίκς, απᾶ Ῥινπί ἴ]ποπι 

ἸΠ. ἴπο Ῥγθβοησς οἱ αἴ], απᾶ 
Τ1ΕΥ οουπίεά 11ο ριορ οἱ 
ἴλοπι, απ {ουπά ἵν Π40γ {λοιι- 
βαπά Ῥίθυες οἱ αἱἱναν. 02 
Ῥουνοαι{α]]γ σταιν ἴμθ νυονὰ οἳ 
οά, απά ρρτογαἰ]οά. 
θα Ἴθ6βο {ήηπσα νουο 

επᾶθά, Ῥαι] ΠιππΙγ ρανροξεά 
Ἱπ πρ] 6, ννπεη Ίο Ίαᾶ ραβς- 

εὰ (πτοιςσ] ἸἩΜαοεάοπία, απάἆ 
Αολδία, ο πο {ο {ουαδαίαπι, 
ΒΩΥ1ΠΡ, ἀ[ῑον 1 Ίανο Ῥεει 
ίπογα, 1 πααξύ αἱδο 5οθ ἘοίΠθ. 

6ο 6 βεπί Ἱπίο ἩΜασεάοπία 25 

11 

να 9 

βρὶν]6, Όλο ον]] ερἰέ, Τίς 16 18 απιρηαίίο 18 το Ίἴνευμα το 

Ἅγιον, ἴιο Βρπὲ ἐῑιο Πο]γ, ο Ἠο]γ βρίπέ, Τ]ῖς απιρμα ο 
{οῦπι ἶ6 αραῖπ Ρτοςοπἰθᾷ το τνευκα το πονΊσου, ν. 10. Ίλια 
ΑΏΦΊοΡΥ ἵ5 τοπατκαὈ]ν εἰτ]άπς. Το πιπβίου αρίη οἱ αἲὶ οτ!], 
απᾶ ἴμο πηαδίος βρἰτ]6 οἳ αἲ] ροοᾶποςε, υν]ί]ο ο[ζοι  πατίΐτους, 
36, ος Ῥτοταἰπεπῇ οσσβεῖοπ6, Ργοσοπἰοᾷ Ὀοίοτο 15 αξ θηα]]γ 
οοπβρίοποι1Β, ἐλο οπο 45 {α Γουπίαϊη οἳ ΙΙ ογ!], {ο οί]ευ ας 
με /Φηλαΐη οἳ αἩ ᾳοοᾶ, 

.. Εφαλλομενος, Ἱεαρίπς προη ἔλοπα κατακυριευσας͵, Ἰανίης 
ογοτροπ/ογοίί {οιη, Ἰαἷκοί,, Μιτᾶ, Αντων, ἵπ {ΙΕ ασε, ἴ8 
Αυνεἡαοᾷ Ὦ} αµεφοτερο», πι, ἨΕ, γοσατὰυᾷ Ῥν ἄΡ. ας οϐ 
πιο] απ]ογίέγ, απᾶ τηαγ]κοά α5 Ῥν οὗπλ]ς, 

'.Τοις κατοικουσι την Ίφεσον, ἴο ἴ]ιοδο Ἰηλαδ]δίπας ου ἆπγο]]- 
1ης ἵπ Ὥρμθεις. 

5 Δξομολογουμενοι, οΡοΠΙΥ οοπ[οβθθᾶ 1 αναγγελλοντερ ταρ 

πραξεις, απᾶ ταροτίοά ἐμοῖν Ῥυποίίσος, 5αρογς ή δίοιις ΡγαςΓίοςΒ. 

Ο18., Μογ., ο Ἠοίίο, Βίης Ίπ ροποτα], [ζαΐπ., Ἠαοῖς, 

Ρ ἴυξανε καε εσχυεν 5-- ποξ ΟΠΙΥ σπἰεπάσᾷ, Ὀαὲ αιπεπἰεά 
να 156 Ῥοχογ, 

α Έὔετο---εν τῳ πνευµατε, 5ίτοηΡΙΥ {ροβεζ; πε] 5, ὧε- 
οἰώεῖ. Ῥαι] απᾶ Ἰή5 αρὶ6 αὖθ δοιηοξίπος ἀἰςέηοιἰβ]ιοα αβ 

ἄοά απά Ἠἱς ερὶνζ απο κροϊαη οἱ Ἡ Ἠο]γ γης, ος, Ῥαπ], 

Ρηγροδοᾷ Ίπ Ἠΐ6 πηπ---ποί ἵπ Ἠΐς οί, Όαί πι Πἱ8 αρίτι-----ο 

γὶδιὺ Ποπιθ, «ει µε και Ῥωμῃν εδειν, 1 Ὀοιοονοβ πιο {ο βες 

1οπις, α[ίου Τ Ἠαγο γἱ]έεᾷ «ᾖοταδαῖοπι; ποῦ {ο {4ἱβ]1] απγ ἆο- 

οσο, “οἱ χοτοα]θεᾷ ριΥροβο οἱ 4οά) ἸΤἶασ]ς, 

Ἔμο Αροξί]ο Ῥααὶ πογου Ἰπίομἆρᾶ {ο δαγ, Εἶναξ ο, ΟΥ ΑΠΥ οπ6 

εἶδο, πιιδὲ ἄο Απ ὑλίης τηβγο]ν ἔο ΑΠΙ] α Ῥϊνίπο Ρα9ροςο, ἅπ- 

Ίο6ς ο Ὠϊν]πο ογαο]ὸ Ἰαᾶ οπ]οϊηοά Ίε, Το οογέαἰπΙγ μο]ίθνοᾶ 

ιαί ἀοά Ὠαπά Ῥαηροβος {ο αοσοιηΡ]ἰςὰ Ὁγ Ἠίαι; ὑπ απ] το- 

γοα]οᾷ {ο 1ήπι, Ἡο {6]{ πο οὐ]ραίίοπ ἐο σοπβυπητηα {ο {οπι. 
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κπνα ΣΑΜΓς) ΥΠΠΦΙΟΝ. 

ἐννο οἱ ἴἶνσιι ἐμαί ππ]βίοιοά 

ππίο Ἠ1πι, Ὦπιούποας απᾶ Ίονα- 

βίας; ὑιή Ίο Πηβδο]{ βἴαγοᾶ ἵη 

Αδῖα {08 ἃ ΒΘΗΡΟΙ, 

95 Απά ἴἶιο Β4ΠΊΟ πιο ἴ]θτο 

41086 πο βΠΙΦΙ1 ον αροιῦ ἐ]αῦ 

ΜΥ. 

94 Ἐου απ. οβγἰπῖα 14 πᾶπησᾶ 

Ῥοεμιοίας, Ἡι 5] νοῦ-θΗ αν συ ]ο]ι 

πιο αἰ]γον ϱἨτίηος {ου Ὀίαπα, 

Ριους]ό πο επηπ]] σαῖη υπίο {μο 
ογαΓΓβπσηΣ 

25 Ν]ιοπι Ἡς οα]]οᾷ ἰοσαί]οι 
νε πο γνοτ]κη]οι οἱ Ἠ]ςο οσσς- 

ΡαΐοΗ, απά καΐᾶ, 9118, γο Ίκπουν 

ἴμαῦ ΡΥ ή ουα{ῦ νο Ίπγο οι) 

Ιον] 1 : 

96 Μογοονσχ, Υθ 866 απ Ἠθαγ, 
Έπαῦ ποῦ αἶοπο αἲ Έριεδας, Ῥι6 
αἰπιοςί (οιισ]ιοιῦ αἰ]. ΑΑία, Όλλ]ς 
Ῥαυ1. Ἰαθ ρουδαράσ απᾶ ἑπποᾶ 
ΌΑΥ 1ο ροορ]ο, δαγίης, Όλαῦ 

{αγ Ὦο πο σος ΙΥΗΙοἩ αγθ ηιαζε 
αντ παπάς. 

97 ο ἰαῦ πού οπΙγ {8 ουν 
ουα{ς ἶς ἵπ ἆπηροι 6ο Όο εεῦ αὖ 
πουσΠέ; Ῥαΐ αἰκο ἐμαί {1ο ἴθιη- 
Ρ]ο οἱ ἐιθ σισαί σοάάαξε Ὠίαπα 
βοπ]ά ο ἀδερῖςσεᾶ, αππᾶ Πεν 1ηας- 
πίβοεπος αλοπ]ά Ὦο ἀεκίτογεά, 

απευΙς ΤΕΣΤἜ, 

/ ο ’ 

Ἰ{ακεδονίαν δύο τῶν διακονούγ- 
5 Αν / Ν 

των αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ ρα- 
Ν / / . 

στον, αὐτὸς ἐπέσχε χρονον εἰς 
Ν ” Ι] / λ 

τὴν ᾿Ασίαν.  ᾗ ἨἘγένεο δὲ 
Δ Ν Ν . ΄ 

Κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος 
οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. 3 4η- 

ή ή / 

µήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἄργυ- 
/ -. - 

ροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς 
/ / - 

᾿ Αρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχ- 

νίται ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην' 
δ Ἀ λ 35 οὓς συναθροίσας, καὶ τοὺς 

Δ « / 5 

περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, 
3 / 4 Ε 
Άνδρες, ἐπίστασθε Ότι ἐκ ταύ- 

της τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῶν 
- / 

ἐστι" 3 καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε 
ν / / 

ὅτι οὐ µόνον ᾿Ἐφέσου, ἀλλὰ 
κ / . / ε - 

σχεδὸν πάσης τῆς -4σίας ὁ ΙΠαῦ- 
-ν / 

λος οὗτος πείσας µετέστησεν 
9 Ν 3 /. ϱ/ 3 ΔΝ 
ἱκανον ὀχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ 

ΔΝ .ν / 

θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν Ύγινόμενοι. 
κ / ΔΝ ο / 

5 οὐ µόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει 
ς λ / . 3 Ν 3 
ἡμῖν τὸ µέρος εἰς ἄπελεγμον ἐλ- 

- ΔΝ Ν ο ο 

θεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης 
. / ο Ν 9 δολ 

θεᾶς ᾿ Αρτέμιδος ἱερον εν οὖδεν 
- / Δ 

λογισθῆναι, µέλλειν δὲ καὶ κα- 
Α Ν / 

θαιρεῖσθαι τὴν µεγαλειότητα αὐ- 

ΚΒΥΙΡΕΌ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Όννο οἱ ἔλοβαο ὦ]ιο ηἠπϊβζεγοᾶ 
{ο πι, ΤΙπιοῦ1γ απά Ἠναδίις: 

Ὀαὐ Ίο Ἠάηιαο]{ βἰαγοά {η Αεὶα 
{01 ἃ 8Θᾳ5ο;. Απά ἴ]ιαο-βατηθ 
ᾖπια {]πθυο 4γ086 πο ηα]1 βαν 
θδοι{ {Πθ "νναγ. Έου α οθγ{αΙΠ 
1ΗΔΏ, Ἰθιηθά Ὠειπποίτ]ιδ, ἃ 

βΙ]γοι-ΕπΙέῃ, π]ο πας εἰ]ναυ 

εἨἩτίπθς {0Υ Αχἰοης, Ῥγοισ]ύ 
πο βΙηΦΙ1 σοῖα {ο {πο αγ{δαης; 
π’Ίοπῃ Ἡς οα]]θά ἐορθίποαν, 1 {λα 
ο νου πηθη οἱ ]κο οσοιρᾶ- 
ὤομ, απ βα1ᾶ, 9115, Υοιι Κηουν 

πγε]], λα Ὦγ Ἠ]ς οπΙΡΙΟΥ- 
πηοπέ ννθ Ἠάνο ους “ργοδροτΙ{γ. 
Μοτεονεῖ, γοι 566 απά "16, 
Οιαῦ ποῦ οπΙγ αἲ Ερμεξυβ, Ῥρυύ 

αἰπιοβύ ἐμχοιρ]οαύ Αδία, 0μ]8 
Ῥατ] πας ρεγεασᾶεᾶᾷ απᾶ ἐανπεά 
πβἰάρ πΙαΠΥ ῬθοΡίθ, βαγΙη6; 
Ὠιαῦ ἴπαγ αἲο πο ροᾷς ΥὶοἩἨ 
416 πιαἆθ πλέι Παπάβ; 8ο θμαί 

ποῦ ΟΠΙΥ ἰλπῖς ουχ "Ὅγαάο 6 Τη 
ἄαηςσει οἱ οοπι]ης Ἱπίο 60Π- 
ἰοπιρό; Ῥαῦ αἱκο ἰλμαῦ ἴμπο 

ἔοπιρ]ο οἳ ἴ]ο ριουῦ ποάἆθξε 
Ατύσιϊς νν]]] ο ἀδεερίδεά, απᾶ 

Ἀοι Ἰπασπἱβσοεποο ἀθείτογες, 

25 

4 

νο ὅ 

9 

Σ Περι της ὅδου---ματά τον µαιρον εκεινο». «Λβουϊ ἴ]ο πια 

οἳ αεοοπαρ]θμίης Ἠΐ6 Ράχροβο οὔ τἰδηήηρ Ῥοπιο, έλατο 41058 

ΒΟΠΙΟ ΟΠΡΟΒΙΙΙΟΗ, 80Π16 πθιν ἀἰ[Ποι]έίος οοποογηίπᾳ ἐς σα! 

1ιοἱ νο να {ο Ώοπιο, πος {Πο 1ΟΗΤΠΟΥ ἐμοῦ: Όπέ έλα τα, 

ἑέρνοῦγ νλουο {ου εροίτον ασαἰηςί.) 

Ὅδος Γεφπεπ1γ οσον Ἱπ ἐπ] ὑοοῖς, « έμο 1ὐαή οἱ ἄοᾶ 
απά, 1 οίνος ΡοοΚκς οἳ ελο Πο] Βοπρίωτος, 51οἩ αξ Ελο 1ὔα1 

οὗ Οαἱπ ἐς αυ οἳ ἨῬαἱαππι  Ῥαπ], ποπ Ῥογδοσπίίπρ 

Οµΐεί, ἀσπιαμάο] Ιομίους οὗ ααἰλογίγ, αραϊπεῦ «ηΥ οἳ (18 

Ίσαη Ενα ο πηὶσ]ί Ἠπά, 

» Αγιου, Γ0οῦι ἀρτειης, Ιπίοσον. οὗ νυρπ]αιἶς δα 
Ἱαπάσπι-- Ώΐαπα, 

Αρτεμιβ, 6ΟΊη. τοῦ, Ῥίαπα, οσοι! Πνο {πιο ἵπ {λίς ο ωαρίου, 

ΝοΝΊΆσγο οἶδο {ουπά ἵπ Ν, Ἰοςί, Ίο Ἰκποι πο ϱοοᾷ ΓΘΒΡΟΠ 

{ου ομπηρίιρ ἴἶνο Ίο οἱ ἐς ποάάοςς, Ἰ]οςθ βἰ]νου 5Ώήηος 

π/6Υ6 ΠΙΟΓΟ Ίπιᾶρος οἱ ἰο ἑοπιρ]ο αἲ Ἱῶρμβοιι5, οὗ γγ]ίο] ἐ]ιο 

πιππα[ασίατο 1 ἐλαῦ οἳ γ νας νουγ ᾳγοαῦ, 

: Οὖε συναῦροισας, Και τους περι τα τοιαντα εργατας κ. τ. Λ. 

Ατζαης, ϱο-ομ]]θά, απᾶ Ί9ροχοτα Ίπ αἐἰσπάσποο, πησο]απἰσ5 απᾶ 

6οΏπΙΟΠ Ἰαμάς. Ἠίςδ ατριπιοαῦ Ἴναθ, ἡ ευπορια ἡμων, Οἱ 

Ρτοβροαχ{ὐγ ατίσο8 {γοτη {5 οπιρ]οΥππεπ{. 

Ἡ Θεωρειτε καὶ ακονετε, 8 Πο ατβιωηιεπίμηι αἴ Ποπίπενι: 

γοι 509 απ Ἰκποῦν, ἐλειθίογο. Βοπιο πγου]ά τοπάες 15, σεε απᾶ 

ᾖποιο; Ὀπέ λὶδ αββαπιος ἐ]ιαίτ ἱβηοιατοῬ οἱ ἐλοί; οὔῃ ἱπίθι- 

ο8ί5, πγἨῖολ πνου]ά Ῥο Ἱπαρροβίέο {ο {Πο οοσαδῖοη. 

Ίκανος Ίπαβ α {ανουέθο ψΙΕὰ Ἠακο. ο οπιρΙογς 16 ὑπνοπίγ- 
πίηο ἐπιορ ἵπ Ἠϊ5 Ῥοοῖς οὗ Λοΐς απ. ἄοβρε!, ν]ή]ο αἲὶ ἐ]ιο οἴμεν 

ἩλέουΒ οϐ {Ἡο Ν. 98. οΠΙΥ οΠΙΡΙΟΥ {6 ἐνοῖνο πιο. 1ὲ 1ν 

πεσσθββαΙ]γ α ναριο ἔοτπι, µαγίηᾳ πού ἶ656 {ματ /ομτγίσεπ ΤΕΡΥε- 

δἐπἰαἰζυοδ; ΟΟΠΒΟ(ΙΟΙΕΙΥ πιαο] ἀοροπᾶς ΟἩ 15 οομΏθο(Ιοηδ. 

Τὲ ἶ6 οπθ οἱ α αηια]] οἶλορ οἱ Ἱνοτάβ {λα 15 8ο ΕΥπιρα(]ιοίίο 48 

ἴο α5δπιο Ε]ιο πορίατο οἳ οΥοΥΥ αββοσίαίο. Ί]νας 16 18, τυογί]ή, 

ὀτοαί, ἰατρο, πιαπ]], οποιέβ]ι, ἴοια, αἰδ]αι δόσατὲ(η, Εοοά τολῖε, 

το]ά]ο, 5ογ6, γιοσί, αδία, σι[[ιεἰεπέ. 8 15 Ἰλκο ἴλιο οοίοἩ ποσο. 

υπ Ου µονον δε τουτο κι δυνευει ἡμιιν το µερος, "(ο Ὀιιοὶ- 

πα) 38 Βοππο ἱπίοτρτοῦ Πε; οἴμείε, 11ἱΦ ρανί οἱ οι το]ί- 

βίοη.. Ίο ρτοβαίηο, ὑοῖν Ῥαθίποςς ππαδ πηοτθ ἴπ {Ποαίτ Ἠθβτίβ 

ἐπαπ ἐλοῖτ το]ρίοη., 
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πΙνα ΙΑΜΠΘ) ΝΕΗΒΡΙΟΝ. 

νλοηι αἲ] Αεία, απᾶά ἴπο νγον]ά 
υγοιςλΙρρούη. 

95 Απα νποπ ἴεγ Πθαγά ἐἶιορο 
δ/ύπρν, Ό16Υ ους {11 οἳ νναζ], 
απᾶ οἱοᾷ οι, δαγίπσ, τεπύ ἴς 

Ὠϊαπα οἱ ο Ἡρ]ιεδίαμβ. 
99 Απά ἴλο υν]οἰο οἵγ ἵνας 

Β]]αἆ νν{θ οομ{αδίοη: απά Μανίης 
οπασΏύ πας απά Απκίαγοβας, 
Ίπθη οἱ Μασσάοπία, Ὦαα]5 οοἵ]- 

ῥαηίοπα ἵπ {γανεί, {που ταθ]ιοά 
γν] οπε ποοργά Ιπίο ἐλο ἐλοβίγθ. 

90 Απά νυλοι Ῥα] ννοι]ά Ώανε 
ουὔοιθά Ίπ απίο {16 Ῥθορ[θ, {μα 
ἀἱδοῖρ]θς εαΠεγοά ΠΙη ποῦ. 

91 Απά οδι[αϊηπ οἳ ἐ]ο ομ]θε 
οἱ Αεία, νο] νεο ]ιΐς ἱθιιᾶς, 
ποηῦ υπίο μπι ἀθεϊμήης Λι ὑλαῦ 

απΕΕῖΙς ΤΕΧΤ. 

- Λ [νά κα. / νο 5 3 
τῆς, ἣν ὅλη ἡ ᾿ Ασία καὶ ἡ οἶκου- 

/ / 98 ᾽ / 

µένη σέβεται. Ακούσαντες 
λ / . 

δὲ καὶ γενόµενοι πλήρεις θυμοῦ, 
3) / / ς 

ἔκραζον λέγοντες, «ἨἩεγάλη ἡ 
/ 
"Αρτεμις ᾿Εφεσίων. 39 Καὶ 
3 / ε / [ό / 
ἐπλήσθη ἡ πολι ὅλη συγχύ- 

ο ’ ΔΝ 
σεως' ὠρμησάν τε ὁμοθυμαδον 

Ν / / 

εἰ τὸ Θέατρον, συναρπάσαντες 
{19 

Γάϊΐον καὶ ᾿4ρίσταρχον 'μακε- 
/ - 

δόνας, συνεκδήµους τοῦ Παύλου. 
. Ν / 

20 τοῦ δὲ ᾿Ιαύλου βουλομένου 
. . 9 ΔΝ 5 . / 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων 
3 ΔΝ «ς ' / ὴ Ν 

αὐτον οἱ µαθηταί. τινες δε 
- ι - -. 

καὶ τῶν ᾿4σιαρχῶν ὄντεςν αὐτῷ 
/ / Ν » 

φίλοι, πέµψαντες πρὸς αὐτὸν, 
’ Ν ω 9 

παρεκάλουν μή δοῦναι ἑαυτὸν εἰς 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ποπ αἱ Αξία απᾶ ἔμο ννογ]ᾶ 
ψοιβήρ. 

Απά π]θη {16Υ Ἱθυτᾶ 0μ]β, 28 
{αγ ν/ενο {αἱἱ οἱ ὦταζΠ, απᾶ 
ομἱεά οιῦ, φαγΐπο, ἀνεαῦ 1β 
Αγίοιιϊς οἳ ἴπο Ἰρ]εείαας. 
Απιά ἐ]πο ννποίο "ογ σνας Η]]ες 
ΙΡ απ, απά Πανίης 

οαασΏύ ἀαἶας απᾶ Απθίαγολας, 
Μαοσάοπίαης, Ῥαυἱ”5 οοπιραή- 

Ίοης Ἰπ ἰχανο], Τ1εγ ταδος 
ψζ. οπθ ποοογά Ἰπίο ἔ]πο 1]ιθ- 
Ώθ. Απά ν]ον Ραυ] νοι]ά 
πάγο αοπο ἵπ ἐο ἴμο Ώουρ]θ, 
ἴναο ἀἰςοῖρ]ος 5ι{ογοᾶ Ἠ11η χιοῦ, 
Απά 8οΙ1Θ οἱ έῑιο οἡ]Θί ΠοὮ οἳ 
Απία, Ὑν]ο Ίνουο 15 Πήομᾶς, 
βοπῦ {ο Μη, επὐγοαίίηςσ Η1Π1 

νο 9 

μθ γνοι]ά ποῦ αἀγδαιυίαγο Πἰπιδα]έ 
Ἰη6ο {1ο {πεαῦτο. 

99 Φ0Πι6 11οιοίογο οτὶεᾶ οἷθ 
ἠμηρ, απᾶ 8οτηθ αποΐηθυ: {οΥ ἴ]α 
ΠΒΒΟΠΙΡΙΥ να8 οοη{αβ8εᾶ, απά ἴμα 
ππογο Ῥατί Ἰςπεν; ποῦ νηετοίοια 
ὕμου Ίνειο οοπιθ ἰοβεῦῃοι. 

38 Απά {Πεγ ἆτον Αἰεχαπάοι 
οτῦ οῇ ἴπο πια] ζαᾶθ, ἐο ὁθυ5 
ρα Εἶπι {ογννανά., Απά Αἶοχ- 

Ν / 

το θέατρον. 

ὄχλου 

᾿Πουδαίων" 
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ἄλλο τι ἔκραζον' ἦν γὰρ ἡ ἐκ- 
κλησία συγκεχυµένη, καὶ 
πλείους οὐκ Ἰδεισαν, τίνος ἕνεκεν 
συνεληλύθεισαν. 

προεβίβασαν ᾿ Αλέξαν- 
δρον, προβαλόντων αὐτὸν τῶν 

ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος 

ποὺ ἴο νοπίατο ΗΙΠΙΕΕΙΕ 1ηΐο 
υπο Ἠουίχο, ὥοιηο, {λογδίογο, 
ονἱος οἩς {λίμς, απά 8οπηο αἩ- 
οέλοχ: {ου {6 34ΒΒΟΙΙΡΙΥ Ίνα 
οοπ{αςβοἀ, απά πο σἵοσύος ραχῦ 
Κποιν ποῦ ννλογείογο {μεγ γεια 
60ΟΠ16 οβούμο. Απά ἴ]ογ 
ἀτον Αἰεχαπάοι οιιῦ οἱ ια 
ογονγᾷ, {πο 1 6ὖνβ αησίης Ἠίπι 
σ(ουννανά. Απά ΑΙοχαπάθυ, ναν- 

/ Ν ολ ἄλλοι μὲν οὖν 

ε οἱ 

ες . Ν - 

ὃδ ἐκ δὲ τοῦ 

 Ὥπολις ὅλη. Ὅλη ἵδ το]οοίοά ὮΥ Τη., Τά, οπεέέοᾷ οἩ ἐῑῑο 

αὐλοτίϐγ οἳ ΑΒ 15, 40, αι 6ορΏο, ΑἴπΠ. Ὁμοθυμαδον, εὐι- 

οογάἑέεγ----Ἱπο απἶηιο, Ὑγ]Ε]λ ΟΠ0 ϱΟΠΒΟΠΗΤ. 

ᾱ Ην γαρ ᾗ εκκλησια συγκεχυκενη. «Ἰκκλησια Ἠθῦς 1αβΓΟΡοΠ{5 

5 ιοῦ, α απαπ]έαου6 πβεοπιΏ]}, οοΠποοιΥ5ο οἱ ροοΡίο. Ίπ ἵΜ, Τος6, 

16 6 αρρτορτίαθθά {ο α ΟἨηβίίωπ σοπρτορα/ίοπ, ος {ιο πλοίο 

Ομηβίαη σοπιπιπη]έγ. {Μου ΝΙΙγ απά αρργορτίπίε]γ, ἰπ Ν. . 

οιγΓΟΠΟΥ, 16 ἵς τορτεδοπίος Ὁγ {πο πνογᾷ σοπρτεβα[ῖοη, ο; αξ- 

δεπιδίή, Ἡ πιείῖπρ οἳ α ῬδορΙθ, ]νγΑγ 8 οοπαπηοἱσαέέηᾳ ἐλμο Ἰάσα 

οἳ εαϊ[ῖπρ οιέ, οἳ οἳ {λεῖν δείηρ σαἰ]εᾷ οιἰ οἳ εἶο πγοτ]ᾶ. Τ]ο 
χοοέ, εκκάΊεω, 60οσο, ἶ οαἷξ οιέ, ἶ5 πού {οαπᾶ ἴπ ἔλο Ολρίβάαπ 

Βοπρίανοβ. «κκλησια, Ἱπ Ιί5δ οπθ Ἠππάτοά απά {οποίοι ος- 

οαὔσηςος, 18 οπ]Ύ ἔἶνεο ἴἴπιος ἐαηθ]αίοᾷ αθθεπι)ῖψ. Τη ΘΥΕΓΥ 

οέπεν οπ8ο 1{ 15 ήφγορτεθεπίεᾶ ὮΥ ιο γγοτᾶ οἶμιγοὶ, απ οὓ- 
Ῥγουίαίίοη Ός κυριου οικος, οοπἰχαοίθᾶ Ἰπέο ᾖηγίοῖς, οἳ ήτο, 
16 απΏβίνοις {ο, 0Υ 16 τοβροπᾶς {ο ἐἶιο Ἠεύνοιν ᾖαλαὶ οἱ εζαᾖ, 
ἔτοπι γααά, λα 8, ἰο αθδεπιῦῖε, ο5, ο οοπατοραίθ. Οεῆσα 

Βαστα, Τί 16 αἆάοά Ὦγ {1ο πππιο Π4ρ1 παἐμοτ]όγ, εκκλησια, Ῥτο- 
Ρτίο οδύιωπι αἴέφιμσηπι, α διρετὶοτὶ αἰίφιο ουπυοσαίωι ἵπ Άποπι 
Ρο] ίουπι το] οοοἱοβίας[ίοιπι ἀοποίαέ, 1ο βαπωθ Ἠ]ρ]ι αι ί]λου- 
16 Β4Υ8, '' Έλο Ἐπρ]ϊς] γνογᾶ εἰωτε]ι ἵΒ απιρὶραουβΙγ {ακοι Ὁγ 
Ώλφ ΡοοΡΙο {ου ἔιε Ρίασε ϱ) ἴ]α ασθεπιὈ]ηι απἀ ου ἴ]ιε αδδεπιὺζη 

Μἐςο({. 1ὲ 16 ας ανα] {ον ᾱς {ο οα]] 18 σοπ ο οσα ἰἶοιι 85 Του 
πα Ῥαρϊείς {ο σα] 16 αρδοπιὈζη. ἈΘεο οἩ. Τ1 98: 1 0ου, 1: 3, 

ἡγιασμενοις εν Ἄριστῳ Ἴησου, κΆητοις ἁγιοιε, συν πτασι τοις 

επικαλουµξενοιβ το ονομα του κυριου ἡμων Ίησου Ἂριστου, εν 

παντε τοπῳ αυτων τε και ἡμων, ο ἴ]α δαποίϊ[ἱοὰ ἵι Ο)ὶδέ 

σεμδ, σαοᾷ δαΐϊπίδι τον αἲξ ἰλιαί οα]] 11ο {ιδ πάπια ο ο 

}ογᾶ οσδις Ο)Ιδέ ἐπ ουοτή Ρίασα, ὑοι]ν ἐ]ιοῖγ Τους απ οἱιγς.) 

Βιιο] 15 Ῥαπῦς οχοροβουὶ ἀαεγείορπιοπύ οἳ ο. ραχἑΙοιπίαν σμαγο]ι 

οἳ Ολτ]εί, απά οἳ ἐς οατο απίνοιβαὶ 45 Ίο απάθιςίοοά {θ 

βεπίας, τε]αίίου, απᾶ οἨατασίον οἱ ἴῑναί ης 11ο]. 

Τε ὦθ[ὑιεοη οἱ α ἐλόη ἐς {ια ἔπις ΡλΙοδορ]η ο) 1ίδ παπιθ. 

Βο ἀοά Ἠήπηβο]ξ ραγο Παμπθς {ο Ἠή5 ΟΥ οΡοταΙΊοπΒ Ίπ {νο 

ἄναπια οἱ οροαίίοπ. Απά 5ο ἐπασμέ 19 Νἱ6 Ροπ Αάαπι. Ἡσποο 

Ἡλμαίθυος εἱρπίῃοππί Ἠππιος Λάαπι ᾗανο Ὑοιο αρριορταίο 

ἨΙΠΘΕ: απά ἄοά Ἠἱπιβο]{ αρρτογνος ἔπθιη ρἰνίπα {ο Ἠΐπα α ἆἷ- 

Ρ]οπια, 8Ο {λα ἸΥμαίδοογον 1ΑΠΙΟ 116 βΑΥΟ ἴο αΠΥ ἠγίπρ ογδαἴπτθ 

ὑμαί Ώοσβπιο ἐ]ι παπιο {)ογσο[.) 

} Προεβιβασαν, « μτοάίνο, Γαοϊεδαπίνὸ Ἱζαίην} (πει. (νησί 

/οπυατᾶ,; ερ, Ὠοά.; “ ἴνογ ἀγαρφεᾶ Ἰϊπι) Ῥομα: ριί- 
ἐέπια. Πίηι [ογιυαγν ἩΝ αἰκαοις ὅ ωνςεί [οτωαγῶρ» Ἠποι. Ίπ 

Ὠ6 ΥοῦβΟ Ίο Ἠβγο προβαλλω, αιὰ προβιβαξω, ε8ο]ι {ουπά 

οῦΙΥ ἠοῖσε ἵπ νο Ολτ]κίαη βοηἱρίατος, απᾶ αθοά Ὦγ 1]κα, (6 
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ΙΤΝά ΠΑΜΩΦ ΥΕΠΡΘΙΟΝ. 

απζον Ῥοσυκοποά δι ο Ἰαπά, 
απᾶ ννου]ά Ἰανο τηαᾷο Πῖβ ἆθ- 
{σπορ Ἱηΐο {ηθ ροορ]θ. 

94 Ῥι{ νν]ιοι 116Υ ἴσπονύ ἠ]ναῦ 
ηο Ίναδ α ουν, α)]. υνΙζὮ ος γοῖος 
αροαύῦ ο 8ραοϱ οἱ {πο Ίου 
ουἷοᾷ οαὐ, αιοαῦ ἐς Ὠϊαπα, οἱ ἴ]ο 
Ἠρ]μοβίαμς, 

96 Απά νμει {με ἔουνη-οἶει]ς 
πα αρρεββεά ἴ]πο Ρ6οΡ]ο, 116 βαἱά 
Υο πιοι οἱ ἨρΗθβας, λα 18Η 
ἵ8 ἴμειο ᾖμαῦ Κπονοαῖμ ποῦ Που) 
ιαῦ ιο ο οἳ 11ο Περ]ιοβίαης 18 
α ΙοιΙρροί οἱ ἐλμο σισαῦ σοᾷ- 
ἀοςς Ὠΐαπα, απά οἱ πο Όπασε 
Νίο {6]ἱ οσα (οἱη ο αρ1ὔθχ Ἡ 

30 Φοθΐησ ἴ]οι ἰαῦ {λαφο 
ὑμ]ησς οαπποῦ Ὦθ 58ΡοζΚοπ ασα]πςῦ, 
Υο οὐςύ {ο Ὀο απἱοῦ, αιιά ο ἆο 
ποί(μίης ΤΑΞΗΙΥ. 

97 οι γα Ἰανο ῥγουσΏύ Π{ύηου 
ἔλοδο ἨΠδῃ, ἨΝΠΙοἃ αἲο ποϊιαυ 
τοῦβρεις οἳ οἸαχο]οδ;, που γοῦ 
Ρἱα8ΡΠεΙΠΟΙς ο{ γοιχ σοάἆθκς. 

98 Ἰἡπογείοτο, 1 Ἐοπιοίβ, 
πΏᾶ {ο οἵα{ὔβηιθη Πίοη 8τθ 
σα Ἐΐα, Πάγο α, πιαζῦθι ασαϊηδῦ 
ΒΏΥ 11Η, ο Ίαν 18 ορεῃ, απά 
ἔπεγο αχο ἀεριί]θε: 16εὐ έ]λθιι ἵπι- 
Ίεὰᾶ οἩθ αποΐΠο. 
99 Ῥα{ 1ο 1πᾳα]1θ .ΠΥ ὑΠῖης 

οοποσγπῖπς οὔ6υ πιαἰίθτε, 16 πα]! 
ρο ἀθίοτιαίπαᾶ ἵη α ]αΥ{ά] 8β886Ώ]- 
Ρ1Υ. 

απ ΤΕΣΤ. 

/ Ν - ον κατασείσας την χείρα, ἤθελεν 
ε] - ω / 4. 3 

ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμωῳ. έπι- 
/ α.. 3 ο 4 3 

γνοντων δὲ ὅτι [οῦδαῖος ἐστι, 
8 / / / φΦωνὴ ἐγένετο µία ἐκ πάντων ὡς 

3 μή / ή / 
ἐπὶ ὦρας δύο κραζόντων, Μεγάλη 
: 9 υ ὃ 
ᾗ Αρτεμις Ἠφεσίων. ὃν Ίκατα- 

/ αν « Δ Ν 

στείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν 
3/ Ν / / 
ὄχλον, φησὶν, ᾿4νδρες ᾿Ἰφέ- 

/ / 3 3/ ΔΝ 

σιοι, τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὃς 
/ Ν / 

οὐ γινώσκει τὴν Ἠφεσίων πόλιν 
{ ιο Αν / 

νεωκορον οὖσαν τῆς μεγάλης 
αν / ι ” 

θεᾶς ᾿ Αρτέμιδος καὶ τοῦ ιοπε- 
[ο ε/ ο 3. 

τοῦς; ὃὃ ἀναντιῤῥήτων οὖν ὄν- 
/ 

των τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς 
/ ΄ 

κατεσταλµένου ὑπάρχειν, καὶ 
λ λ / / 

μηδὲν προπετὲς πράττειν. ὃϊ ἠγά- 
Ν Ν / / 

γετε γὰρ τους ἄνδρας τούτους, 
/ ε / κ} 

οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφη- 
μοῦντας τὴν θεὰν ὑμῶν. ὃν εἰ 

λ .. / ε Ν 

μὲν οὖν «Δημήτριος καὶ οἱ σὺν 
” - { 

αὐτῷ τεχγῖται πρὸς τινα λόγον 
/ ο] / 

ἔχουσιν, ἀγοραῖοι ἄγονται, καὶ 
, / - 

ἀνθύπατοί εἶσιν' ἐγκαλείτῶσαν ᾗ « 
ἀλλήλοις. ὃν εἰ δέ τι περὶ έτέ- 

α αν / 

ρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκ- 
3 / 

κλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. "Ὁ κα ς- 

ἨΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ἵπσ {λο Ἰηπᾶ, Ἱποι]ᾶ Ἰαγο 

πηπᾶο Πῖ8 ἀαίεηςθ Το {πο ᾖοο- 
Ρίθ. ΕΒαΐ ν]οη ἰμεν ΙΚπθυ 
ἴπαῦ Ἡο Ίπας α ἆ6ῦν, α] ὉΙ]ι 
οπο νοῖσθ, αροαύ {πο 8ραοο ος 

νο ΠοἈ1ς, οι]θᾶ οιΜ, ἀτοαί 8 

Αγἰθπιϊς οἱ ἴμθ Ἐρ]εδίδη. 
Απά νλθα {ῃθ οἱὔγ-ο]εγ]κ. 

Ἠαά αρρθαθοᾷ πο Ῥθορ[θ, 16 
8475, Ἠρ]ιθεῖαμβ, Ὁ]ιαύ ΠΙ8Ώ ἵΒ 
Ώναχο Πο Ἰκπονς ποῦ Όλιαῦ 
ὑμο οἱίγ΄ οἱ το Ἱρ]εβίθης 
ἵ α ΨοιβμΙρρεχ οἱ ἔἶιο ϱτενί 
Αγοπαϊς, απά οἱ ἴμο ἵπιασο 
γ]1οἡ {611 ἄοννη {πνοπι φαρίζον ἳ 
Βθεῖπς ἔπει ἐμοῦ πες 1ησ8 
οπηποῦ Ρ6 βροζεπ αραἰηρί, γοι 
οαρ]ῦ {ο νο ααἱεί, απᾶ {ο ἆο 
πούηῖης ταβΗΙΥ. Εου γοι η8Υθ 
Ὀνουρλίύ Πες ᾖμπθβο πθι, 
Πο ἃγθ ηθϊίμαν 1οβθετς οἱ 
{δπωρ]θβ, 3ἨοΟΥ γεῦ ταεγ/]6Γ8 
ο{γοιγ «σοᾷᾶεξα. ΤΠετοίοτθ, 1 
Ὠοπιοίνίαξ, απά πρ αγδαἸξ 
ἴπαῦ αἲο σα αι, Ίάγνο ἃ 
οοπιρ]αϊπί αραἰηδῦ ΏΥ ΤΗ, 
{πο Ίῶνν 18 )ΟΡΕΠ, απιᾶ 0]θί9 αγ 
Ρτουυηβα]6δ: Ιθῦ {επι 8οοιΙβθ 
οπ6 αποίμον. Βιαΐ 1{ γου Ἱπ- 
ααἱτο απΥ {ἐπίπς οοποθιπίας 
οὐμας παίζεις, 1ὲ εἰα]] Ὀο ἆο- 

ϱ» 4 

ὅ ο. 

δ0 

ὃτ 
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ἰθγηήπθᾶ Ίπ πο Ἱανγ{α] «ββ8ΘΙΙΙ- 

[οιπιος οχο]ιβίνα]Ιγ, απά ἴπο που οποο ὃν Μαϊί, 14 : 8. 

«Τ]οπ ἵναρ Αἰοχαμάεν παἀναποοά οαέξ οἱ ένο πια] ὐμάς, ένο 

{οννς Πανίπς ραί Πἶπα Γονατά Ῥοοί]π.ς « Ῥαἱ γν]οῃ {16Υ Ἱαά 

ταξί Αἰοκαπάσς οσα οἳ ἴπο οτογᾶ, ο δια Ῥιεηίης Ἠΐπι 

ᾖουπατᾶ, απᾶ Ἠο, αγίας Ἠΐ6 Παπά, νηἰα]ιοά {ο πηα]κο α ἀοίοηδο 

{ο {Πο Ῥοορίο;. ἆΠοπιρ.; “«Ἰγατοᾶ Πΐς Ἰαπᾶ, απ τηὶςμοᾷ {ο 

τηα]εο α ἀοίεηςο) Μανᾶ, Ῥοπη. 

: Ὁ γραµµατευς, “ βοῖρα, ἵπ ταπ]ᾶς Λαῑο οἰν]ίαείριις ππαρ]- 

Είταίας ογαξ οὗ ῬοΓδοπαπι Ῥηηατίᾶπι ἵπ Βοπαία αροβαῦ, ΊοροῬ ἵπ 

9ρα]ας. χο[ογοὈαῦ οπΥΙΙΠΊ1Ο οοΠβΘΓΥΕἴΟΙ οἳ ομβίοῦ ογα6 Ὦ129- 

]ορουαί αίΐαπι, (12 ἵπ σοποίοΏθ Ρορι]ῖ Ρτω]οσοπάα οταπέ, τέ 

βάοο σοπηπιοᾷρ γοα, γραμµατευς οήηπι τοζᾷἶ ροβδίέ ῥτε[εσίις 

ταυα]α, αγοἨίνατίας, σαπαίετ, ο, 4ο Εοτϊθῖε τοίοτατα, οοςπι- 

ᾳὖο ἀῑγειρδίς οτάϊπίς Ττοίσίας αὖἆ οπ]σθτα Ἠονπιαπί Ἡαροπίε 

οτί ἆθ ρηῖπ]α Βου ροπά1 οπἱρίπο, Ρ. 45δ, βοη.. Πιτ], 1η Ἴοσο, 

Ρ. 298, Τοπι. ὃ, 

έέΤη Ααῖΐα Μήπου, 45 οοἷπβ απᾶ Ιπεοηρίίοπς 8Ποἳν; βαοῖ ἵνα 

ἄιθ {ῑέ]ο οἳ ἐ1ο Παπάς οἱ οΠἱαἴβ οἳ {ἱιο ταυπὶοἶρα] ᾳουοσμίαθπί; 

ὑλμοῖσ ἁαῦες Ῥοΐης ἐο τερὶδίου {11θ Ῥαβ]ήο αοίξ απᾳ 1118, απᾶ {ο 

Κοερ πο τοοογᾳς ποτ, Ἠαοῖς. 

Ἄζεωκορον, Ιθετα]]γ ἐεπιρ]ε-ιυέσρεν; Τν88 ΑΠ ἨΟΠΟΤΑΣΥ {ΐ]ο 

Εγαπίοᾶ {ο οδγίαἰπ «Αδίηο οἱξίοβ, Όεσαιεο οἳ {μθίγ οπτο απά 

6ΧΡρ6ΠΕΒο Ῥαβίοποᾶ οἸἩ ἴ]1ο {οπιρ]ο απ ογεΠίρ οἳ ἐ]ιεῖσ εἷθος 

ἀαίίεβ. Ἰζαϊπορ], 911. 4. πει ἵνα ο Αἰπιί]αγ ἐταδ]θίον {π 

τορλγά {ο α 5ἰωίπο οἱ Αγίοπηίς η Ταυνής (Βαήρ., 1ΡΗ., Ε. 917), 

4ης 45ο οπθ οἱ Ῥα]]ᾳ5 αἱ Αίπεης (Ῥαῦβα., Τ., 20. 0). Ἠποῖς, 

Ρ. 210. 

5 Ἱεροσυλουο ουτε βλασφημουντας την ὤεαν ὅμων. Ὕμων 

το]οοίεά Ὦγ 0., 8οἩ., Ἠπ., Ἐε, αξ ἵς « ὅεαρ 1η γ. ὃὅ. Του- 

τους, ἀ.1πβδ απᾶ ΑπδίατολιΒ. 

ὃ Αγοραιοες- ἧμεραι αγογται -- αγοφαιοε, οοπτίς απο Ἠο]ᾶ, 
Ξ- {1ο Ι.1ν 16 οροΠ, οἩ. 161: 197 1715. αι ανθυπατοι εἰσε, 

ιο οἶασα ἵΒ το[εγγοᾶ ἴο; ἴλοτο Ῥεῖπα Ῥαί οποθ ἵπ 6Υ6ΓΥ 

Ρτοτίποο. 

α Ών τῃ εννοµῳ εκκλησια. ΤΕί5 Ἱπᾶοβίος (Ἠαί Εἶιοίν πεεεί- 
ἔπρ ος πβεοπιρ]ασο Π35 39 ἱΠθραί οπ6, Ἔπετο πιατ Ῥ9 ο ΑΥΠΗ- 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΒ’ ΥΠΗΒΙΟΝ. 

40 Έον νο αἲο ἵπ ἄαΏσει ἴο 
μο οα]]οᾶᾷ Ίπ απθβίοἨ {ον ἡίς 
4αγ”5 πρτουχ, ἴμαιο Ῥαῖηρ ο 
631986 ΥΥΠΕΥΘΡΥ 6 ΠΙΑΥ 6ἶνθ ΑΠ 
αοσομηῦ οἱ 0μῖς οοΠοοι1β6. 

41 Απά πει Ἡο Ἠαά πι 
βροζαΏ, 116 ἀἱκηιῖκεεά ἐ]ο αββοΠ]- 
Ρἱγ. 

ΟΠΛΡ. ΧΧ. 

Ανν αἱνει ἴπο πρίους ας 
οσαςοᾶ, Ῥαι]. σα]εά τπίο Λη 
ἴιο ἀἱδοίρίθς, απᾶ οιαΏγασσς έουι, 
απά ἀερατίοᾷ {οτ {ο ϱο Ἰπέο Μα- 
ορᾷοπ]8. 

9 Απάᾶ νηθι Ἡς Ἠαᾷ ϱᾳοηΏο οΥ6Σ 
Ώιοβο ρατίς, απά Ἠπά ρῖνοι ἐπθια 
πιο]. οχιογίαδίοἩ, Ἠθ ο8Π1Ο Πίο 
ἄπισεσο, 
 Αιά {ἶεε αΏοάᾶο Ίλτοο 

ΥΙΟΠ{Η5. Απά ν]οι πο ἆᾳσους 

Ιαἱἆ ναί του Ἠάπι, 5 1θ τνας 
αὐοτό {ο απ] Ἰπίο Ὀγτία, Πο ρυῖ- 
Ώοδοᾶ {ο ταύατηα {οµσὶι ἸΜ8ος- 
ἀοπῖα, 

4 Απάᾶ {ποτο αοοοπηραπἰοᾷ πα 
Ἰπ{ο Αδία, Φορα{ει οἳ Ώθγοα; απά 
οἱ πο ΤΠεββα]οηία!ς, ΑἱδίαΙ- 
ομς απᾶ βδοππάαδ; απᾶά (πία5 
οἱ Ώουρο, απᾶ Τπιούποις; απά 
οϐ Αδία, Τγοβῖοις απά Τνορβῖ- 
1Η18. 

6 Τμοβο ροῖης Ῥο[οιο, ὑαηχ]οᾶ 
[ου 9 αὖ Ττους. 

6 Απά ννθ ϱα]]οᾶ απαΥ Ποπ 

αππβΙς ΤΕΣΧΤ. 

Ν / 3 - 
γαρ µκινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι 

/ -. 4 

στάσεως περὶ τῆς σήμερον, µη- 
ν νο φ 

δενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ 
/ . / ο 

δυνησόµεθα ἀποδοῦναι λόγον τῆς 
- / ” 

συστροφῆς ταύτης. 3Ἱ Καὶ ταῦτα 
4 ε] / 

εἴπων, ἀπέλυσε την ἐκκλησίαν. 

ΟΠΑΡ. ΧΧ. 

Ν ΄ 

ΛΓΤΕΤ4 δὲ το παύσασθαι τὸν 
/΄ 

θόρυβον, προσκαλεσάµενος ὁ 
- Ν λ κο» 

Παῦλος τους µαθηταᾶς, καὶ ἄσπα- 

σάµενος, ἐξῆλθε πορευθῆναι εἰς 
Ν 

τὴν [ακεδονίαν.  διελθὼν δὲ 

τὰ µέρη ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας 
/ ο” 5 η] 

αὐτοὺς λόγῳ πολλῴ, ἦλθεν εἰς 
: , ο 

τὴν ὨἨλλάδα. ὃ ποιῄήσας τε µῆ- 

νας τρεῖς, γενομένης αὐτῷ ἐπι- 
. ες ΔΑ - ι / / 

Βουλῆς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων µέλ- 
/ Ν 

λοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, 
ἐγένετο γνώµη τοῦ ὑποστρέφειν 
διὰ Μακεδονίας. 3 συνείπετο δὲ 

» ο. 3 .ν 4 / Σι / 

αὐτῷ ἄχρι τῆς -Ασίας Σώπατρος 
- / 

Ἠεροιαῖος Θεσσαλονικέων δε, 
/ κ ο. ΔΝ Αρίσταρχος καὶ «Σεκοῦνδος, καὶ 

.. - / 

Γάΐον «Περβαῖος καὶ Τιμόθεος" 
᾿Ασιανοὶ δὲ, Τυχικὸς καὶ Τροόφι- 
µος. 5 οὗτοι προελθόντες ἔμε- 

ε Ὁ . / ῦ « . λ 
νον Ἡμᾶς ἐν Τρωάδι Ὁ ἡμεῖς δὲ 
ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας 

ΕΕΥΙΡΘΕΡ νΕΠΒΡΙΟΝ. 

ΡΙψ.. Έου νο α1ο ἵπ ζαΏςσθί 40 
οἱ Ρείηςσ οα]]εά ἵπ ᾳαθείίοι {ου 
ἴμ]8 ἀπγ)5 «αρτοα}, ἴποιθ Ῥοίηρ 
πο οα 156 1π τείογσποθ {ο 9ο 
πο δς]]1 Ῥο αδίο {ο σῖνο αη 
αοοοιπῦ οἱ πῖδ οοΠΟΟΙΡΟ. 
Απά νο Ἡο Ἰαά ἑας βροΚκοπ, 
ο ἀἰδιηίβδες ιο α5δοπΡ!γ. 

41 μα 

ΟΕΗΑΡ. ΧΧ. 

Κ-- Ανο ο[ίον ]ιο «(Ιςίαταπος 
μαᾶ οδοαβοᾶ, Ῥααἱ οσα]]σά ἰο 

Ἠΐπα Όλο ἀἰδοίρ]οβ, απᾶ 6Π]- 
Ῥιφοῖης 116Π1, ἀεραχγ[εά ἴο ϱο 
πίο Μασεάομῖα. Απά 'ν]ποι 2 
Ἱιο Πας σοηθ ογΥαί ἔλλοςο Ῥανί8, 
παπά Παπά σἶνοιμ δια ππο] 
(ρχᾗοῦ (80ἱο”, Ἡδ σαπ1ο Ἱπίο 

ἄνεσος, απά Παγίης αροπύ έῃγεἙ 
πιοπ/{]ς ἴμοιο, ηο χοβο]ναἆ {ο 
χα η {μτουσα ἩΜπασεάσπ]η, 
πο ἆ6νσα Πανίης Ἰαἱά δνγοῖῦ {ου 
μΐπα, 45 Πο Ίνας αΡοπί {ο θἵη- 
ρατ]ς {ου για.  Απά μοι 4 
»ηοροπαρθπίθς ΠΤη Το Αδία, Φο- 
μαΐοι οἱ Ὄοψτοα, απᾶ οἱ {ῑα 

Τ]θβεα]οπίθΏ5, Απδίαγομαδαπᾶ 
Φοουπάιδ; οπά αΜΠ5 οἳ 

Ὄευρο, απᾶ Τπιοῦμγ; απᾶ οἳ 

Αδία, Τγομῖοις απᾶ ΤτορΠϊ- 

ΏηΠ8. Απά {Ἴθεο σοϊηρ)είοχο, 
ἑαχγ]εᾷ {οΥ ας αἲ Ἴχοας. Απά 6 
νγθ βαἱ]εά ανταΥ ἤοπι ΡΗΙΠΗΡΡΙ, 

ο. 

σι 

βησιο ο) Θαΐπη, 48 πο] ϱ5 α ΕΥΠῆΡβορΙο οἱ ἆθππε--βο οἱ {1ο 

ὁηγο]ι---ᾱ, οΏασοα οὗ ΟΗ1186, απά ο οΏτο] οἳ Απομσεῦ, 

4 Εγκαλεισθαι στασεως περι, ἴο Ὦο βαπηπιοποᾶ, οα]]οά {ο 
Βο πποπ]ά τγο ἀοείρπαίο Β11οᾷ 

Ποξ ϱ αὐ οοπηπιον Ίαν 15 ο ἑυπηπ]άιοις ἆἱδ- 

ποσοιηέ, οοποσυπίηρ 9Πί6 ού. 

πὖ. αβδοπιρ]αρο, 

ἠπτυαπος οἱ ἴ]μο Ῥοπσο ΒΥ έλτοο ΟΥ ΠΙΟΓΘ ΡύΓΒΟΠΒ.) Ὑουδίου, ὃ Ἠπιβουληε. 

{ ΠΠαρακαλεσας αυτους Ίογῳ πολ]ῳ. ]ί5 παρακαλεω ἵδ 08 

οἱ Τα]ο απᾶᾷ Ῥαυ)β {πγοτ]{ρς. 

α6θ {π ἐλπο ΟἨηκίαη Βοπἱρίαγθς. 

οσστίσπσος ἵπ Ν. Ἐν ἔπογ πξθ 16 ογες αἱ] ἠἶπιεδ. Το οτ]οτί, 

{0 οοηη[ογὰ, {ο ὀεδεσε]ε, 810 198 τηοΡῖ Ρορι]α Τορτσδοίαἶγος. 

η μίς {5 οχο]αςἰγο]γ οπο ος ]ω]κο”5 Ἱνογἆβ, απά 

Τ1ογ αἰιποβύ πιοπορο]ίσο 1ΐ5 
ΟΕ πιουο ἴαη οπς Ἰηνάτεα 

Τον Όορυβο», οΧ Όρους οἱ βοη, οἶαπιοτ, 15ο ῥιῤρπα, Ὀαι[ῖό, 

ευπἰσπίίοπι Τὰ 198 π]ιοὶο οιΓΓΟΠΟΥ ἵαπ Ν. Τ. οοπη. Υοζ., 6 {8 

τορνοφουίοᾷ ὮΥ ἐωπιιζέ, φτοατ. 119 γετῦ Ψορυβεομαι ἵΒ 3ἱ8ο 

{ουπιά πυΐοε Ίπ ἠλίς Ὀοοῖς, οἩ. 17: ὅ, δαἱ οη απ Ίφτοαγ. ιν 
"8 Έλο γγογᾶ «ἰδίιλαπσς, Ῥοΐης ϱοπετία, τί] παν οφεσίῄο, 

6, τνο ἐμλπ]ς, Ῥνο[οναδ]ο ἵπ θλλίς Ῥίασο. 

1ξηλῦε πορευθηναι. Τὴς ἶς αιἰίο Ρ]οσπαβίίο, «Ὠερατίεά 

ἰο βο, ἀεμαγίεά /όΥ, ἵ ουν ρτοβοπέ {ουπηυία. Ίο ΡΙοβΙΠ19 πού 

ἕω Ίπιρεονο Ππ]κος δἰγ]ο Ὦγ ον Ρτου/ποϊπ]ίδηις, 

{ουπά οηψ {π ής Εἰπρ]ο Ὀοοίς οἳ Αοίς. «ᾖαμίπρι οἱ ζψίπρ ἴτ 

τυαῖ, 8πο 196 οπΙγ ταρτοβοπ/(α{ἱνθβ, οοτα. Υοῦ. Πηδίάΐσο, δη ατες, 

δίγαίαρεπιδ, πγου]ά Ὦο Βοπιοίίπηος ΊΠύΥο ἁοβπίίο, Τὲ {6 οἱ επι 

απά βουΛη, Ὁοσαιβδο ἔἶοςδο ἐλαί ᾖἱο ἵπ αὐαῖέ {ον οπο αποίον 

ἰαΐτα σοωπιφαῖ {οβοί]οτ, ΟΕἱ6, Ἀαογα, 
 Συνεμτετο δε αντῳ. «Ἀυνεπομαι ἵδ Απ ἁπταῦ ᾖεγομενον, 

{οαπὰ οπ]γ Ίπ ΜΒ Ῥ]ασο ἵπ ιο Ν. Ἡν---οολελίοι, ἵο αοσοιΡαΏγ. 

το Ίανο έπω απ ἐπομαι, ΟΡΕΤΟΥ ἀπᾶ δε µοῦ, 85 πε]ὶ 18 επω, 
ίσο, ΠΟΥ’ οιέ οἳ 15ο ἵπ {ο Ῥιοδοπέ ἐσηδο. Ἰπβοιᾶ οἳ απ 

παρηιοπέ, ε ἶ6 ἱπδογίοά α[ίον ε ὑλτουαὶι αἰ] πποος. 
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ῬμΠρρί, αἴζει ἴπε ἄαγς οἳ η- 
Ἰοανοιος Ῥτοαά, απά σαπιθ τιπ{ο 

ἴμοιπι {ο του ἵπ ᾖτο ἄαγδ; 
Υηοχο 8 αὈοάᾶο Βονοπ ζ1γς. 

7 Απά προητ ἴμο Βιεῦ ἆαη οἳ 
Όλο Ὑνθοίς, ὪλοἨ 1ο ἀἰδοίρ]ος 

σαιπο {οσοί]ον {ο Ῥτοαίς Ῥισας, 
Ῥαυ] ργοσο]ιοά απο {]θιη, (1επάγ 
{ο ἀερατί οὗ ἴ]λο ΠΙοΓΟΥΥ) απά 

ἤλθομεν πρὸς 

αππΕς ΤΕΣΤ. 

ο [ή ΔΝ ΄ / 

τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ 

/΄ / ε - ο 

Τρωάδα ἄχρις ἡμερῶν.πέντε, οὗ 
/ / 

διετρίψαµεν ἡμέρας ἑπτά. 
Ν .ν . . / 

δε τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συν- 

ἠγμένων τών μαθητών τοῦ κλά- 
σαι ἄρτον, ὁ «Παῦλος διελέγετο 
αὐτοῖς, µέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύ- ο µ τῇ ἐπαύ 

ΠΕΥΙΣ5ΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

α1ίοΥ πο ἄαγε οἱ απ]εανοπεά 
Ὀνοαά, απά οπππθ ο λποπι ο 

Ἴχοας, ἵπ ἢγο ἆαγβ, νεο Υνθ 
προάο 86γεη {8γ8. 

Απά οι ο Πιδί αγ οἳ 7 
ὕιο Ἰνήθοίκ, θἨ νο ο81θ 
ἰοφοί]ον {ον ιο Ῥγουίίπς ἃ 
Ἠοαί, Ῥαα]. ἀϊδοοιιδεᾶ υπ] 

ποια, 1οιάγ {ο ἀορατί οἨ 

2 Δ 3. Ν 
αὐτους εἰς την 

Τον 

{ “Απά οπ ἴλο {95 ἆαγ οἱ {ἐἶνο Ἰνοοῖς, νο Ῥοῖπο αβδοπιδ]οᾷ 

{ο Ῥνου]ς Ώνοαἆ 3 ποῦ των μαὔήτων, ὑπὸ ἡμων, 85 ἵπ ἴλο 

οοπι, γοῦ, ἩἨπαοκοίς. Ἰμίς ἐς Ῥαξοὰ ος έ]ο παΠον{γ οἱ 1ἱο5- 

Ῥαοἷι, Φοἱιο]ή, Ιωποἳ λα”, απά Γὶκο]ιοπάουί, {ο]οννοἆ ὮΥ 1 οβίαΥ; 

πλο ας 16, 6 Απ ον ἔλλο Π9δί ἆαγ οἳ ἐἶνο Ὑνοσίς, Ποπ Ίο ποιο 

πιοῦ {οσοίμον, {ο Ὀτου]ς ογοςσς.) 

αὌροπ ἔλο βιεί ἆαγ οἱ ἴμο Ὑνοο]ς πΥ]]ο] τας σα]]οά Όλο 

Τους ἆαγ, ἐῑνο Ομτίσίπα εαυρα(Ἡ, το Ὀτοα]ς ὑτοπά,ὁ Ἡ Το 

Ἐιο]ανςῦ ας ιο Αγτίαο Ίπς 16, ππιαίησ ΤΥ 5, ενα {1ου 

ππουο ασοαβέοπποά {ο τοσθίγο {ο 1ο] εαοταπιοηί οἳ οσο] 

Τουῦς αγ.» Αάαπι Οἰατ]ς. 

α Απιά οπ ἔμο Πνςυ ἂπγ οἳ ἐἶιο τγσοῖς, Ίος νο αβεοπιὈ]οί {ο 

Ὀγοαδ]ς ἶνο Ἰασλανήςέ ανά, θγτ. γου.. ο Απᾶ οπ ἐμο Πνδῦ αγ 

οἳ ἴἶνο νσοσῖς, «νο. ἐ]λο εἰδοῖρίο πιοῦ {ορείου {ο Ὀτοαὶς 1ομᾶ, 

{ο σο]οθναίο ἴἶο Ῥαοἰιατήςε,) Ώοάάμ]άσο, Ίο αάάς, “ {6 15 υνο]]- 

Κποππ λα ο Ῥρηπηίἤνο Οηδίαδ αὐηϊπίβίονοά ο Ἱ- 

οἰαιήδὲ ονοςγ Τους ἀαγ. 

ᾗν δε τῃ µια των» σαββατω», Ίλο {οσο οὗ Πηρογί, ο 

ἔἶνο ἀο[μινο αὐο]ο 5 {ονοίῦ]γ ἱπζΙοπίοᾶ Ἰθυο. Ἡοίογο Θεος, 

Ώα ο Ομήκίαπ Βοηρίατος, 16 απίΓοβΩΙΥ τορτοβοπί5 ιο ἄοᾶ 

οἱ αἲ] ἐἶνο Ἰδιποὶ οἳ ἀοᾶ, αγλού]ον ἵπ Ῥ]ουά, ἆον οἳ (ομ/1ο, 

ὲ ἀϊθάπσιίε]ος ἆσοθις, αοἆ, απά Οτὶδὲ αἱ ναγς α5 έμο ραρ]οοί 

οἳ α- ῥιοροβἱ{ῖοᾳ {οι 6ΥοΡΥ ολο ἀοά, σας, ος Ομτ]ρί, 

"]ουο 1νουο 1ΠΑΠΥ οἆς, ᾖοβιςος, αιιά Ο)ηδίδ 1Ἡ {πο ἄαγς οἱ 

{ο Λροβίΐο5; Ῥαΐ ου Ἴνογο ποῦ Ἱοποιοά ΡΥ ΗΥ ἠπβρὶνοῦ 

ΠΙΑ 41 ἔλο αγγίο]ο ὁ, Όσο ΑΛοΐςρ Τι 45: Που. 4: ὃ; Οοἱ, 

4 11, οἱο, 

Το αγ/ίο]ο Ὀοίοιο µια ἧμερα, ΟΥ Ῥο[ογο µια, πλέλουῦ ἧμερα, 

{η 119 ουν Τοςί., {5 αἶνναγς Ιπζἱοπίίγο οἳ οἩς απά {πο Ε81Πρ 

4αγ. 1ὲ ἐνονοίογο ἱπάίοπίος, 1 ἱ5 σοπποσίίοἩ, (σ αγ οἳ 

ἴλο πηοοίίησα οϐ ἐἶνο Ππδί ΟἨΙΒΕ9ΗΒ, 6ο ΥΟΠΗΟΠΙΡΟΣ απά. ΠοΠΟ}" 

ὑμο ἆάγ ο ἐο Του τεβαττοο(ίοπ. ΟΠ ή ἆαγ Πο Πο]γ 

Εμίν] ἀσξοσπάσα, ἵπ ζογβα]οπι, οἳ επο {0δέ Ομτίκίωπ ο,ατο] 

1π ΓΗ1 αςξοπαὈ]γ πιο. Τοῦ των µιαύητων του, Ίων 16 ε)δ- 

βίος Ὦγ Ρ., ΒοΠ., π., Τί. Ίο πιθί--Ίνθ πιοῦ {ο ὑγοαίς 
Ῥτοσά,) οΥ {ο ὑτοα]ς α σα]. 

ἆλασιε, [Γαοιίο, Ίλικο 941 355 Αοΐῦ 21 43, ἵδ ΠΒ π]ο]α 

οαΓΟΠΟΥ ἵπ ἴμο Ν. ῶσει. Τ]ο πιοοέίπς οῇ) οἳ ον, ἴἶνο Πνεί 44γ 

οἳ ἴἶιο νεοσῖς, παᾶοᾶ {ο Ίιογο, απᾶ {π νο Ἱρίςέ]ο οἳ Ῥω] ἐο 

116 Οοτ]πίμῖαηδ, Ίν.5 {ος ἐἱς Ῥαύροξο; Ἴσπσς ἐλοίγ οοπέτίῬι- 

Μίοης πογο, ΟΠ 016 4πγ, {ο Ὦο9 πιαᾶο ὮΥ βροοϊα] τοιἈἱγοπιοπ{ 

{γοπι Ῥαμ]. 1 Οον. 16: 3. ΤΠ αἶδο Ιπάϊσαίοςρ ΟΠτὶδίίαπ 

ο[σι]ηῃς {ο ἴλο Ἰουά, 1π Όο]α]ξ οἱ 6 σατιβθ απ Ροορίο. 

ΤΠουο 16 πο: εροοϊΒο 16πδΟἨ αβδίριοά {ου ἐ]ής αβεειπυ]ἶπα, Ῥιέ 

οοπυηιπῖοτν πι Ἱυοτσ]ήρ, απ σοπυηαιιπίοι ἐπ οοπἰγεδιω πμ {ο {ιο 

Του6 οπ1δο απά Ροορίο. Ῥαιι] {ο ἐἶνο Οονήπμίας οοπηπιπηζς 

Όλο Ιαέ{ου, απᾶ ἔἶνα Ῥνποίίσο οἳ ια ΟΙ]κείπη ομιγο] αἱ Έτος 

16 οοιηποπάα{οῦΥ οἱ ἐμο {ογ1οῦ. 

1 Βαρβίοιῦς ἄνοσὶς {οχί ππαδὺ ἵπ αἲ] οπςος ὃο Ῥτοί[ογγος, νο 

β]ου]ά μοι τοπᾶ 1, ὅ Απᾶ οἨ ιο Πηςέ ἆαγ οἳ ιο Ἱγοοίς, ἐ]ιο 

ἀῑδαίρ]ες Πανῖηπο αβδοιηρ]οᾷ ἐο Ὀτοσ]ς α ]οπ{.” 

Απά οἳ ἴμο Πνβῦ οἳ Ε]ιο υγοςῖς, εν δε τῇ µιιᾳ των σαββατων. 

ΐιο 18 Ἠουο ἰππίκπιουπί {ο πρωτος. Βου Μαέ. 981 1, οψε 

δε σαββατω», (ια επ ο ἴ]ια δαὐδαιΙ. Όψε, Όδδρετα, ΕΥ ΗΠΑ 

ἀῑἰσϊ---]αίο οἳ ἴ]ιο ἆπγ. Ίο ρονίοᾷ οἳ {1ο ᾖαγ δυισοί αά ποῖά- 

πἱρέ, Τ6 οοαβοί αἲ πιζήρ]ιό; οπΙγ τιδοῦ Ὦγ Ἀ[αίλλον παπά 

Μας. Ἴμο οψε, οἨ οπᾷ οἱ ἐἶιο εαυὠδί]ι, ης 1116 επιφωσκουσῃ 

ιο ἀαννπίηρ---εις µιαν σαββατων, οἳ ἴῑνο βτβί οἱ ἐἶιο ννοο]ς. 

11 ἴμο Ιηδίαησο Ὀο[οΓο 118, ἧμερα 15 αάοιβίους α5 Ιπά]οπίοᾶ Ὁγ 

µια--- ιο αγ οἱ 1]ιο τγοσῖς, απά ποὺ ιο έέπιο οἳ ἴ]ιο ἆλγ. 

ΤΈμο Πιβύ ἆαγ οἳ ο Ὑθοἷς απιά {ο Βγςί ἆαγ οἱ ογοβ{ίοἩ αἲο 

βοΙοπιπ]γ αδεοοἰαἰθᾶ ἵη ο ΠΙΟΠΙΟΡΥ οἳ {Ἠο Οἰήκίίαπ. Ὠήσ]ι, 

ἵπ πο ἆναπια ος ογοπίίοη, Ίγ48 {ο Πν5ύ οΠξρτίης οἳ οιομίνο 

Ρονεν.  Πα11 Πο] Πσ]μέ, οἱ Ίεαγοῃ ᾖγεί ου /. Έλμας ὉΥ 

μὶδ Ῥιά]πς ἄοᾶ ππαάο ἀ4αι]κποςς πο τποί]ον οἱ Πρ], Τάρμί 

βρταης {νοπι οἴαιπα] ἆπτ]κηοςς αὖ {ο Ὀ]άάΐπο οἳ οἀ, απᾶ ο οβιιβ 

βοπι {1ο πὶρλέ οἱ ἴιο ϱίἈγο Ὀτουσμί ἹπππογίαΠίγ {ο Ἠρ]ή, 

οπου Ολ]κς {Πέ οοΠιπηΠΙοι ΨΙ( Ἠὶς ἀἱδοίρίος ας Ἴροπ 

Μήςδ ἄαγ. ἩΠσποο 195 σοηβορ/π/Ίοη {ο {ο πιθπποῦγ οἱ {μαί 

ονοπέ,  Ποπεο 16 Ώοσαπιο ἴ]ιο ἆαγ οἱ βοἴοπαπ απά 1οΥ/ΓΗ] αββοπι- 

Ῥ]ΐο6. Οοπνομίρας ΟΙ Ιαπογπη βαογῖς οὐ οιο]ατὶςεῖσο οοἱο- 

Ὀναίαπα {αΐςεο οχ Ίου 1οοο ραΐοί, Ὑ]άο Ἀοβἱιοιιπίας, 4ο τοὺς 

ΟνήςΒ, απίο Οοπς(αη πα] Μοδ, ϱ. 110; Ιζαἱο,, ου πο πια] ἷς αἱ]ς, 

}. Αρτος οοσ5 ΒΟΠΙΟ πἰποίγ ἐἶπιον {π ἴμο Ν. Ἡ. Τπ σοπι. 

γογ, 1ὲ {5 αἱ παγς ἐγαηβ]αίαά Ἴοαυςς ἵπ ε]ο ρ]αναὶ παπιῦετ} Ῥαί 

ἵπ. ἴμο βἰπσπ]ας ΠΗΠΙΡΟΝ, 9ΠΟ 6156 οχοορἰος, αἱνναγς ὀγσαί. 

Τη {1ο 9359 οχεορἰοᾷ {ποιο πά5 α βονί οὗ ποοοβεὶζγ {ου ἔγαπβ- 

Ἰωΐπᾳ 1 ἴοα[ Ώοσδδο α Ἠλο]ο βΗ4ρ)5 οοπωραΥ Ἠδά Ῥτό οπο 

1ο, Ίπ ἐ]αῦ οπδο {ο Ἠπγο ἐγαπε]αίοί Ιέ οἩο ὀτεαά, γγοι]ᾶ 

Ἠαγο ΌσσἨ 1ΥΠΟΙΥ Ἱπαρροβίίο, ΒαοἩ Ἰακί{γ {5 Ῥοσυ Πατ] [πυ1έγ, 

Ίπ α 0159, Ίνηοτο Ῥαπὶ π/ριιος ἔμθ ππΊΘγ οἱ ἔπο οματο]ι {τοι 

Πιο ἐποῦ Ειαῦ ἵπ {86 αεεοπιρ]ίο ἐ11ου Ἰπά Ῥαΐ ὅοπε ἴοαβ” οἱ 

π]ο]ι ἔλου αἲὶ ραγίοοῖς Ίπ ἴπί5δ οπδο {1ο αγβιπιοηί ππαίκος 

ἴοαλρ, πιιᾶ πο ὑτέαά, ἱπάιβρεπδαῦ]θ. ορ ο, 9: 49. 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΦ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

οοπΏηιιοά Πΐ5 βΏοσοοἩ απ] πηῖά- 
ηἰσ]ηή, 

8 Απά ἴΠογο 6ο ΠΙΔΗΥ Ισ]ιίς 
Ίπ. πο ΠΡρ6Υ ομαπ1ραεῖ, νηογθ 
616Υ Ὑοιο σαΐ]μοιαᾷ {οσείμον. 

ϱ Απά μονο καῦ ἵπ α- νγλπάονν 
8, οριζαίπ γουης πΊαπ παπ]θά Ίδα- 
ίγοµμας, Ρείπς {α]ἱοα 1πΐο α ἆθερ 
βἱο6ρ: απά ἃδ Ῥαι] Ίνας Ίοης 
Ῥιοπομίπς, ὧς δαπ]ς ἄοινη ππΙθι 
Β]οορ, απά {6ἱ] ἆονππ {οπι ιο 
μίτά 1ο(ς, απά ἵναδ ἴαίκοι. αρ 
ἀεοά. 

10 Απά Ῥαι] σουῦ ἄοσπ, απά 
{6]] οἩ Ἠἰπ1, απά οηῬιηοίης ᾖὔπιν 
παϊά, Τνοπρ]ο ποῦ γοιγβο]νοβ; {ου 
φ 1[ς 15 Ἱη Ἠήπι, 

11. Ίμεη Ἰθ {λΠαγοίοιο Ίνας 
οοπ1θ πρ ασαίη, αιιά Ἠαά Ῥγοκοι 
Ῥγομά, απά οδίοῦ, απᾶ {α]κοά α 
Ίους 1ηλή]θ6, ογες {611 Ῥνου]ς οί 
4πγ, 8ο Ίο ἀερανίσά. 

19 Απά Ίλιον ὑνοιρηῦ ἴμο 
γουµς 1Π8Η ἀ]ΐνο, απά «ν6ιο ποῦ 
6 Ἠέέ]ο οοιι{οτίος. 

19 Απά Ὕνο ννοπῦ ἸῬείοιο ἰο 
δΏἱρ, απ βαἴ]οά αΠίο Α5Φο8, ἐ]αυθ 

απΏσίς τηχΤ. 
Ν / 

τον λὀγον 
/ / 

ριον, παρέτεινέ τε 
/ 85 λ 

ἦσαν δε µέχρι µεσονυκτίου" 
/ Α / 

λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὕπερφῳ 
ο ᾗὉν / ’ 

οὗ ἦσαν συνηγµένοι. ὃ καθήµε- 
/ / 3 / απο 

νος δέ τις νεανίας ὀνόματι «Ιῦ- 
” / 

τυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερό- 
µενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγοµένου 

ο ᾿ / ΣΑ ω) 

τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατ- 
Ν - ἃ 2 

ενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἔπεσεν 
Ν - / / 

ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ 
3 / [ ΔΝ ΔΝ ε 

ἤρθη νεκρος. καταβας δε ὁ 

1]αῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συµ- 
λΔ 5 λ . 

περιλαβων εἶπε, {η θορυβεῖ- 
ε Δ Δ ες α 3 - 

σθε' ἡ γαρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 
Ν Ν 

ἐστιν. 3 ᾿4ναβὰς δὲ καὶ κλά- 
’ 

σας ἄρτον καὶ γευσάµενος, ἐφ 
/ / α/ - 

ἱκανὸν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, 
οὕτως ἐξῆλθεν. Ἰ ἤγαγον δὲ 

Ν .ν . 

τὸν παΐδα ζῶντα, καὶ παρεκλή- 
θησαν οὐ µετρίως. Ὁ ᾿ΗἨμεῖς δὲ 

/ ... Ν - . / 

προελθοντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνή- 
υ ΔΝ / κ 

χόηµεν εἰς τὴν ᾿4σσον, ἐκεῖθεν 

ΠΕΝΙΡΘΡΕΡ ΥΠΟΠΡΙΟΝ. 

ἐπ ποτού, απά σοππιιοᾶ 

Ιή8 ερεαοΏ 01] πιά π{σ]ιδ, Απά 

ἴμοιο 17619 ΠΙΔΗΥ Ίά1Ώρ8 ἵπ ἐμο 
πρροι ἔολαιηρου, Ὢλθιυοθ 6 

γ/6ἱ6 αβεοπηρ]θά {οσείμαν, Απά 
ἴλατο δαῦ ἵπ ὑμο ορεπ νπάονν 
α οαγἰίαϊπ γοαης Π]αη, πἈπιοά 
Ιβα{γο[ς, νΊιο μαά {α1ἱει Ἱπέο 
α. 4σοορ εἶοορ: απᾶ ἃξ Ῥαι] 
πνα5 Ίοης Ιἠϊδοοιτείπςσ, Ίο 
δυη]ς ἆοννπ ον βἱσ6ρ, απά 

{ο]]. Ένοπι πο νά δἱουΥ, απά 

48 ἰπκοη. πρ ἀεαά. Απά 

Ῥαμἱ σοι ἀἆονή, απά {5 

άροηἨ Ἠ1Π1, απά οηανγασίας Είπα, 
ααἱἀ, Ῥο πού ἐτοιρ]όά, ἔον Πἱ8 

. [ο 19 Τη ἨΠπ, Απά ὦμοι Ίο 

μαᾶ σοιπθ αρ, απἆ Παὰ Ῥτοίοι 
ίμο "]οαί, απά οπίθα, απά ἑα]]ς- 

οἆ α 1ος νυλίία, ονοι 6111 ἆαγ- 
Ῥγοαϊ]ς, 5ο Πο ἀορατίσά, Απά 
ἴΠοΥ Ῥτοισ]ιό ιο γουησ ΠΠ 
ρ01νο, απά Ἰνοίο ποῦ α. Π]ο 
οοπ{ογίσἆ. Απά το ννοηῦ {οι- 
ναιᾷ {ο ἴμο ΡΑΠΗΡ, απ ἆ δαἱ]6ςᾷ Το 

-- 1 

Κ Τοῦ ἠσαν τοιᾶ ημεν, 8. Φομ,, Ἰμπι, Ἡῃ Εσαν δε λαμπα- | Ἐοπιαπ σνοτᾷ, Ὠϊπεοτο, {ο «ἰδοοιγδα, ἴο «εοίαναε. ο Ὀΐεενε 

δες ἑκαναι---εν τῳ ἕπεερῳιρ, ἵπ Ένο 1ΡρθΥ γΟΟΠ1, 

Ἰ. «ιαλεγομενου του Ίζαυλου επι πλειον», ἸνἨίίο Ῥαι] ννας Ίοης 

Οἰκεσωγαίπα, πο ῥτεαο]έης. πα Ὠιοᾶογη Ἠπησβ, Ὑγο οοπ{ουπά 
Φτεαε]ῖημ, ἀἰδοοιγοίπα, Ἀπά ἱεασ]πο. Τμϊς 6 α΄ οαποπό 
βοαγσο οἳ οοπξαςθίοπ απᾶ οΓγοῦ, Ίπ ΠΙΔΠΥ ΠΠ, που απά 

Ἡ ους ἔἶο ΑΡοβί]οβ, οπσοο απά αραίπ, πδο Ἄννο πονάς Ίπ {πο 

β4Π1Ο σοηηοσΊομ, πο οαρ]ιέ αἶδο {ο δο έΊνο, ερ οἡ. ὅ : 49, 

νους ὑοἱ] γγουάς οσοι» ΤΠ ελα 6ατηο ροτῖοά α5 Ιπάἱοπίίης ὦνο 

ἀἰδάλμοῦ νου]κς, Ῥτοσσλίπς απά ἑοασμίπα, 

Έοῦ των µαθητων του, )., Βοη., μπι, Τὰ. κας Ηἑπίο Ἴμων; 

ηθίπς ἴ6 τοπ], Ίο Ἱιαυΐης αθδεπιδἷαῦ (ο ὀγεαᾖ ὀγοαα, Ῥαιωί 
ἀἰςοοιιγςοιί τοδ(]ι (ιοην, Ἱπθοπά οἳ «Τι ἀἰξοίρ]οβ οππιο ἑοσοί]ιοι 

το Ὀνουίς α Ιοδί ο Γ {ο Ὀνουίς Ὀνοπά,) απά Ρα 1 «ἰεσοιτοειί ἰο 

{οι Ύγο οππποῦ τηα]κο 18 ῥγεαο]οά {ο ἴἶνοπι; {οΥ, 1 60Π1, 

νου. 1π 19 οίμου Ῥαβδᾶσο {μπη 01ής, ἵ9 διαλεγομαι τοπάονοί {ο 

Φγεασλ. ἷν 185 Ετίοσπ οσσµ1Ίοποςς ἵπ ἐμο Ολνϊβίαπ Βοιἱρ- 

έτος, ἴοπ οἱ πυ]λο απο ἵπ Ελίς Ῥουῖς ἰέ ἵς τορνοβοπἰοά Υ 

ἀἰεριωίε δὶκ Ἠϊπος, ὮΥ τέακοη ἴοαυ ἅπιος, απά οπορ ὮΥ “ εγεαΙ- 
εἰ Το ἀἰθιλποίους γηίο]ι οἰγπιο]οςΥ υνου]ᾶ βαρᾳοβί, ατο 

πο αἱναγς τορατάοά νε παἰηπίο αοσα!αοΥ {π ἐμο Πο]]οπίδεῖο 

ἀἰαίοσί. Τὲ 8οοπι5 οογαί ἡλλαῦ λίς ἀῑα]οοῦ ας Όσση πιαοὶι Ίπ- 

Βιοπουἆ Ίπ 115 {ονπις απᾶ κἰσπὶβοαίίοης Ὦ} ἴλο οάπαΡγ Ἡδο οῇ 

ἴλο Ἠοῦτουν, 95, {ο βροα]ς πΙΟΓΟ σογΓ6ο(ΙΥ. ἴπο Όγτο-0μα]ᾷαίο, 

«Ζιαλεγομαι 18 Ῥοΐτου τοπᾶστοᾶ Ὁγ ἀἱεεσγο ἔλαπι Ὦγ ΑΗΥ οἶλοτ 

οµτη αἶίφιο ὧςά γε αἰἰφιιᾶ, ἵτ ὐγαΠιφμὲ ματίσηιῶ) Ὁϊσονο, Ἔο 
ἀϊβοοαίδο πνἰ(] αΠΥ οπο οοποδνπίηρ αΠΥ πο ον οἶίλοι εἰς, 

Ότο οἳ 0η. 

π. δυχη---[ου Εὶς 1ο 15 Ίω Ἠΐπι- δοµῇ, οἳ ζα, το δη πα]]Υ {8 
γορτοβοπίαἶνοβ. 

π Τον αρτο», Τ{ Ἠπ., Μογ., Παο]ς., τοῦ α οί, Όαῦ ἐιο οί. 
Γευσαµενοε, Υ. 11, απ Παυΐπιο οαΐοπ. Ίμονο-[οπεί5 ττονο τιδαα], 

Ίπ οοπηθοὐίοἩ Ἱν{θ {ο Ἐαολαλεί, οὗ Τους 5αρρογ ποποτα]ἰγ 

Ρτοσσᾶῖης 16. Πσιο, 88 ἴπογ 8αὐ Του Ιαΐο, {6 πια Ίανο Ῥουι 
το[Γοδηπιθηί Ῥοίουο εοραταξίηρ. 

ἆλασας αρτον και γευσαµενορ. ΤΠϊ5 πνα8 απ ονάίπαςγ α1πουἱ 

{ου το[οβΗπιοπ{. Το 5αππο {οππα]α, «λασας αρτο», Ὀτοσκίης 
Ὀτεας, ου, Ὀτοαίηρ κα Ίοαί αἲ (οί ἄαγ, απᾶ ππιοηρδύ ἔλαῦ Ῥου- 

Ῥ]0, ἱπήππδίοᾷ 4ΗΥ το[γοςιπιουό ὮΥ {οοᾷ, βροοῖα], οὗ 6ΟΙΠΠΙΟΠ. 

ο Ἠγαγον- -ἴπου Ὀτοισλὲ Ἠΐπα Ιπίο 11ο πβδοπΙΡΙΥ ζωντα, 

ἄυΐπα, αἰέυες παρεκληύησαν ου µετριωε, Δηὰ Ἰνοτο ηοῦ 3 ΙΗ]ο 

οοπ[ογ{ος. 

5 Απᾶ πο ποπέ Ὀο[οιο Ἠΐπι {ο {Ίο ερ Ῥοπη. ϐ Ίο 
ποπὺ Ἠοίογο {ο ἐᾖο θΏίρ7 ΤΠοπηρ. « Ίγο ροίπσ Ῥοΐοτο Ἱπίο 
εΏάρ/” ος. “' Τμο πο Ινοπὲ [ου νανᾶ {ο νο γοςδοί,7 Ἰαἷκοί, 

« Βυέ Ίνο γοπέ Ῥο[οτο Ιπίο ἴ]ιο αλίρ) Ῥοά, “Απά πο ποπ 
οπ, Ῥομιά {ιο αλἱρ, Μανᾶ, ϐ Απᾶ Ίο πνοπέ Ῥοΐοτο {ο {πο 

βμἰρ Ῥοοεν. Ὥσοοίοις ἁῑ[οτ ἵπ απια]!, α5 νο ας ἵπ βτοέ, 
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Ἱηίοπάαίπο {ο {ακο 1π Ῥαπ]: {ον 5ο 
Ἠαά Ίο αρροϊπζσᾶ, πα Ἠΐπη- 

Β6]Γ {ο ρο π{οοῦ. 

14 Απ νο ο πιδῦ ση θ]ν ας 

αὔ ΑΦδο8, νο ἰοοῖς Ἰάπι η, απᾶ 

6.116 ὔο ἸΠ0γ]οιιο, 

16 Απά ννο βα]]ος ἐμοπσο, απᾶ 

6819 ἴ]ο ποχῦ «4 ονον ασθϊηςῦ 

Οήο957 απά πο ποχξ οαἡ Ύνο Ι- 

χνοᾷ αἲ ΦαΠΙΟΒ, απᾶ {αγιοῦ αὖ 

Τνοβγ 1 ἑαπα; απᾶ ιο ποχῦ ἆαι 

νο 6816 ο Μ1]οίις, 

16 Ἴου Ῥαμ] Ἠπά ἀοονιηϊπεί 

{ο δα. ὮΥ Ἱὔρμοβις, Ῥεσμιιδο Ίο 

αυοι]ᾶ ποῦ βραπᾶ ια πιο 1η 

Λαία: {ου νο µαφίοᾷ, 16 16 Ἱναις 

Ῥοβδίρ]ο {ον Πίωα, {ο Ῥο οὐ ζᾳο)α- 

5π]οπα ἐμθ ἆαγ οἳ Ῥεπίοσοςῦ. 

17. Απ ἴνουι Μι]οίας ο ποπ 

{ο Ώρπορας, απά οσ]]εἆ {ιο ο]άσοις 

οἱ ἴ]ιο ομανο]. 

15 Διά νν]χοι ου Ίνογο οΟΙΘ 
ἷο Η1Η1, Ἱο βά απίο οι, ο 

Κποῦν, {9911 ἐμο Εγδῦ ἆαγ ἴμαῦ 1 

68116 Ππίο Αξία, αξίοι νν]αῦ 118Η- 

Που 1 Ἠαγο Ῥσοι η γοι αἲ ο]] 
ΒΟΠΦΟΠ8Β, 

19 Μοιυνίπσ πο Τογὰ ση αἲ] 
παπα γ οΓ1ηἡμἀ, απ νν]ζ] ΠΊαΗΥ 
ἴθαις απ οπιρίαίίοης, ννλσ]ι Ὦο- 

απΏῦΙς ΤΕΣΤ. 

ιό ΔΝ 

µέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν 
ο ο Δ 5 Παῦλον' οὕτω γὰρ ἦν διατετα- 

/ / μι / 
γµένος, µέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 
14 « Ν / : μ Δ 

ὡς δε συνέβαλεν ημίν εἰς την 
ἡ / 5 Χ 3/ 
᾿Ασσον, ἀναλαβόντες αὐτον ἤλ- 

θοµεν εἰς ἸἨιτυλήνην. "ὃ κἀκεῖ- 
/ ο. ή 

θεν ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐπιούσῃ 
/ ᾽ Ν σ/ - 

κατηντήσαμεν ἄντικρυ Δίου τῇ 
δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλοµεν εἰς «Σ- ρᾳ παρεβάλοµω μον" καὶ µείναντες ἐν Τ Ῥωγυλ- 
λίῳ, τῇ ἐχομένῃ Ἴλθομεν εἰς 41- 
λητον. 3 ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος 
παραπλεῦσαι τὴν "Ίφεσον, ὅπως 
μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι 

ἐν τῇ Ασία" ἔσπευδε γὰρ, εἰ 
δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν 

- . / 

τῆς «ΙΠεντηκοστῆς γενέσθαι εἷς 
/ 

“Ἱεροσόλυμα. 
Ν Ν . 

᾿Απὸ δὲ τῆς ἡΓιλήτου πέµ- 
3 / ψας εἰς Ίφεσον, µετεκαλέσατο 

ΔΝ - 

τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλη- 
σίας. 1 ὧν δὲ παρεγένοντο πρὸς 

Ν 

αὐτὸν, εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Υμεῖς ἐπί- 
3 / ς / 312 

στασθε, ἀπο πρώτης ἡμέρας ἀφ 
Ὡω 1 / 3 Ν » / Ίν 

ἧς ἐπέβην εἰς την ᾿ἀσίαν, πῶς 
σ - Ν / 

µεθ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον 
/ / - 

ἐγενόμην, τν δουλεύων τῷ κυρίῳ 
Ἆ / ΄ 

µετα πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ 
- / - 

πολλῶν δακρύων καὶ πειρασμών, 

ἨπΩΥΙΡΡΟ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ΑΑΡΟΕ, ἔ]ιογο Ιπθοπάίης {ο ἴα]κο 

ἹπῬοι]: {ου 5ο Ἡε Ἱπά παρ ροϊηύ- 

οᾱ, ἱπίθπάϊηρ Πήπιδο]{ {ο σο οἩ 

{οοῦ. Απᾶ ν]οη 6 πιθῦ 8 

οὐ ΑΦΑβΟΒ, Ίο ὑοο]ς 11 1π, απᾶ 

68116 {ο ΜΠ1ίγ]ηπο,. Απά Ἠαγ- 

Ἰς φαἲ]οί ἔμθηπσς, 6 6ἳ 118 

ο πεχί ἆπγ ονον αραἰπαῦ 

ΟΙήο8: απᾶ ἴο πεχῦ ἆαγ νο 

ο’ η]γος αὖ Φ4ΠΊΟ8, απᾶ χο ποἆ 

οὐ Ττοσγ]απας απά ο ποχί 

ἆ8γ νο οιπ1θ ἴο ΜΙοίιιβ; {ου 

Ῥαυ] ας ἀείοτπιποά {ο εαἲὶ 

ραςῦ Ἰῶρμεδις, μαῦ 16 πη]σ]ιὲ 

ποῦ βροπᾶ {πο Επι ή Αίας 

τον Ίο Παβίοπας, 1 15 Ὕνοιο 

Ῥοββίρ]ο {ος Πἰπα, ο Ῥ6 αὖ ἆο- 

1Π88Ι6ΙΠ ΟΠ ἴμο ἄαγ οἳ Ῥοημίς- 
οο5ῦ. Απά Ώοπι ἸΠΙοίας Ίο 
ποηῦ {ο Ὦρῃαβι5, απά οα]]οά 

{ου λαο το]άοι οἳ ἴ]ο οοι- 

βιεσαίΊοη. Απά Ἠομ ἴπογ 
ν/ογο 60Π1Ο Μο Πάπα, ης ει] Το 

ἔοπι: οι Ἱνο Ίκεπον Ώοπι 

πο Πυεί ἆαγ ἐ]λαῦ 1 οππ]ο 1πίο 
Αδία, "η υγ]λαξ 1παΏΠθΥ 1 πανε 

α1νγαγβ Ῥθση νη(Ἡ γοι, εαγγίης 
ιο Τιονὰ νη δα αἲ] Παν] ϐγ οἱ 
πιὶπᾶ, απά νἩ ΤΙΒΗΥ ἴοιιβ 
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πηα{έαις. Ἴγο πιοδύ Ίπο]ῖπο {ο ἸΓαἰιοβο]ά, (ἶιουρ] Ὑο Παπά 5ο 

γοπονος 18, Ὀο[ονο Ίο οοηδι]οᾷ πι. Α5 σοπβπικίοτΥ οἱ ο) 

γοιβίοἩ. Οῇ {8 νο Επά Ίπ Τανὶς 14: 96, Τὲὁ 15 5ο τοπᾷοτοά οοπι, 

γοῦ, 

4 Οὗτω γαρ εν διατεταγµενορ. Ὑασσω, διατασσω, προτασ- 

σοµαι, διατεταγαενοβ, 31ο οἱ οπο {απη]γ π ἐμοῖν τοοί, απἆ 

πΊΟΥΟ {ΓοιοἩ{1Υ αβθά Ὦ Τωι]κο (Ἡπη αΠΥ οἴλου Ν. 1, πίου; 

τασσω Άνο ππορ αδοῦ Ὁγ Τωακο, απᾶ {ουν πιος Ὁσ αἱ οἴπου 

Ππερίγοὰ πνν]ίους. 

Προτασσομαι---ΟΠΙΥ Ὦ} Ἰωαῖκο, απᾶ ΟΠΙΥ οπςσο---ὁς[οτε αγ- 
ροϊπίεά, οἳ. 17: 9260: ππᾷ διατασσω Βἰχίουα λος ἵπ Ν. Τ., 

πίπο οἱ μία] Ὁγ Ἰωῖςᾳ, (παπε]αίσᾶ, οοπῃ. του., Ὦγ σοπλαπά, 
αρροῦηί, ονάαΐτ, εί ἵπ ογὰσν, Ἀσγο αρροϊπίοᾶ ογι]αίπεά Το 
εἴουπα] Πίο, οὗ. 15 : 48. ΊΤ]ο ον] ππαρἰκναέος αἲς ογζαΐπος 
οἳ ο, Ἡοπη. 19 1: 1, γε Ἱπαπσαναϊοά ὮΥ ππαῃ. Ίαττω, ΟΥ 

τασσω---ο]ι, 15 : 48---85 ΠΙΠΥ α5 ποτο ογᾷαίποᾶ {ο οίουπα!] Πίο, 

Ῥο]ἱογος---π Ίποτο ἀἱβροδοᾶ, οἳ ἀοίουπαϊποᾶ {ον οἱουπα] 1ο, 

« Ῥοίονήπθᾶ,) Βοοίλτ Ὀοᾶ,; «δο ἀἱδροδες, Ἠγα]κοί, Τα] ο 

16 ποῦ βροου]αίίπρ ος ΡΙΗΙοβορ]ίσίηρ οπ ἐῑο δαΏ]οοί. Τί 15 ἆε- 

οἸανοῦ αξ α [ποῦ, α Ὠἱνίπο απὰ ρ]οι]οις {ποῦ. ἀοᾶ ρταηίοᾶ {ο 

Όλο οπί]ος ἴ]ιο Ῥοπο[ί ο τορεηίΏποο οΥεπ {ο ονογ]αξίπς 

µ[ο, 

5 ΠΠρεσβυτερου,. Τ]α ποτ, οοσαγήπς βἰχίγ-ρογον πιον {π 

Ναι Ποβίαπιομέ, 16, πγὶ οπθ οχοορίίου, τορτοβοπίοᾷ Ὦγ ο]άσις, 

οποο οἶά, αιιᾶ οπσο ο]ᾷοςί, ἵπ ιο ρἱανα]. 

.. ἕως, ᾖλοω ἁ α[ιαν υ]ιαί Ππαππετ) ὁ ὔη τὐἶαί ισαης.) 

Τε 16 ο] ζοοἰατα[έυο απά ἐπιεγτοβαέοε 1η Ν. Ἔοδι, οαγοπογ, 
ἵπ ουν Ιάἱοπιβίο ΕἰγΙθ. ἴπ ω]αί ΠΙαἨΠΟΥ 18, η ας, 35 πο 

ἠαάρα, ἵπ Ῥοίέετ ἐπείο, 
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{ο]] πιο Ὦγ ἴ]ο Ἰγίπο ἵη ναδ οϐ 
πο 65: 

20 πά πουν 1 κερί Όαοις ποῖ]- 
ἰηο ἐ]ιαῦ Ὑνας ΡΓοβίαΡ1Θ 1ὐμίο 1101, 
υαΐ μανο βιθυνεά γοι, απᾶ Ἰανο 
ἰαασμῦ τοι ραδ[οΙγ, απά Ώομι 
Ίοιςο {ο Ποπφδο, 

91 Τοκμ(γίησ [Ὀοῦι {ο ἴλμο 
ἆοΐνα, απᾶ αἱξο {ο {πο τοσα, 

γορομίαμος {οινητά ἀοἆ, απιά 

{αἱ ὑονανά ος 
Ομ] ςύ. 

99 Απά πον Ῥεμο]ά, Ι σο 
ρουπά Ἱπ ἴλο αρ ππίο 16γι- 
Βὐ]οιη, ποῦ Κπονίπς {ο ἐμίησς 
Πιαῦ Πα] Ῥα[α]] πιο ἔἼ6γα: 

ϱ5 Φανο {μαῦ ἴμο Ἠο]γ ἄοςί 
π]ζθεθδ{ι ἵπ 6Υ6ιΥ οἱ ϐγ, εαγμο, 
ενα ροπᾶς -απά αΠίοὐίοής αδρῖᾶο 
110, 

94 Ἑιῦ ποπο ΟΠ ἔἶισβε {ἐλίπσς 
Π1ΟΥΘ 116, ποαϊ(αγ οουμξ Τ ΠΥ 

{6 ἆεαχ Πίο παγβο]{, Βο {]αῦ 1 
η σῦ Πηἶδὶ Π1Υ οο 156 ΝΕ] 10, 
απά ἴπο ππΙἙγ ποτ Τ Ώανο 
γοσοϊνοά οἳ ἐλο Τιονᾷ σας, ἰο 
ἰοφή]{γ ἴμο σοβρε] οἱ ἔμο σίαοο 
οἱ ἀοά. 

Τιουᾷ ὧἆοδιας |” 

απΏεις τησ. 

τῶν συμβάντων µοι ἐν ταῖς ἐπι- 
βουλαῖς τῶν Ιουδαίων. Ἰὃ ὡς 

οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συµφε- 
ῥρόντων, τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν 

καὶ διδάξαι ἡμᾶς δηµοσίᾳ καὶ 
κατ οἴκους, 3). διαμαρτυρόμενος 
᾿Τουδαίοις τε καὶ λλησι τὴν 
εἰς τὸν Θεὸὺν µετάνοιαν, καὶ πί- 
στιν τὴν εἰς τὸν Ἱκύριον ἡμῶν 

]ησοῦν Ἀριστόν. Ὁ καὶ νῦν 
ἰδοὺ ἐγὼ δεδεµένος τῷ πνεύματι; 
πορεύοµαι εἰς “Ἱερουσαλὴμ, τὰ 
ἐν αὐτῃ. συναντήσοντά µοι μὴ 
εἰδὼς, ὃ πλὴν ὅτι τὸ ἸΠνεῦμα 

τὸ "Αγιον κατὰ πόλιν διαµαρτύ- 

ρεται λέγον, ὅτι δεσµά µε καὶ 
θλίψει μένουσι». .. ἀλλ᾽ οὖδε- 
νὸς λόγον ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔ έχω τὴν 
ψυχήν µου τιµίαν ἐμαυτῷ, ὡς 
τελειῶσαι τὸν δρόµον µου μετὰ 
χαρᾶς, καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλα- 
βον παρὰ τοῦ «Κυρίου ᾿Ιησοῦ, 
διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 3 καὶ 

ΙΠΤΏΥΙΡΕὉ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

αμα Όπα]ς, απο Ῥοία]] πιο 

υγ ιο ρ]οῦ οἳ ἴλο ὧφενβ: 
αμᾶ ἰλμαῦ 1 Πανο Ἱκερῦ Ῥοο]ς 
ποϊληῖης ἐ]αῦ ννας Ῥτοβίορ[ο, 
Ραῦ Ἠανο ἀθο]ατεᾷ {ο γοι, 
απᾶά Ἠαγο {αυσὈῦ γοι Ῥοί] 
ῥραβΗο]γ, απᾶ {οἱ Πουβο {ο 
ποιιςα, ἰαβίϊ(γίης Ῥοΐ] ἴο {πο 
ᾖοννς απᾶ (τοσίς, "ΤΘ{ΟΙΠΙΗ- 
μου »ουγαχά ἀοᾶ, παπά {(] 
ἰουπανά οί Τιοᾷ ὑ6ξεας ΟΗ1196. 
Απά ποὺ Ῥομο]ά, 1 δο Ῥουπᾶ 
Ἰν δρὶηθ ο ἆογαδαίσιῃ, ποῦ 

Κπονίης πο πηρε ανλίοἩ 
η] Ῥοία]] πιο ἴμθιο: οχοερύ 
Ώιαί ιο Ἠοιγ δρ ἑεείίῇος 
ἵπ. οΥο.Υ οἱ, εδαγίης, ἴἶαῦ 
Ροπάς αι α/Πϊοξίοης αγναἰδ π1θ. 
Ῥαῦ ποπο οΓ{]αςο ἑμῖησα 11ογθ 
πι6, ποϊζμει οοιπξ 1 πιΥ ]ς 
ἀσαὶ {ο 186], 5ο ἐλαῦ Ι Π1ΑΥ 
[Ππ]δ]ι Π1Υ οο15θ ΥΥΙῦ 197, αιιά 
ὕπο ηηἰη]δὐΥ υνη]ο] Τ ]ανο 1θ- 
οοϊἱνοά Ώοπι ἴ]μο Τιογά ᾖοξας, 

ἰο «ἰοδ[ν ο 5οβροΙ οἱ ο 
6ία46ο οί ἄοά. Απά πο ρ6- 2ὔ 
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5 Πετανοια. 9ου Οἱ. 3 τ 08. ΊΨΙΨ ἄοά εμοι]ά Ὦο ο εροοϊαὶ οἈ]οοῦ οἳ γεροπίαπος, οἳ 

το[ογπιαίίοη, απᾶ ους Τιουά ἆορις Ομνήέ ιο εροσϊῖαὶ οὐ]οοῦ οἳ 

1. 1 τον Ἰκυριογ--εις τον Όεον---ει. Ἰα ιο ΡΙΙΙΟΡΟΡΊΗΥ 

οὗ 6 ῥνοροβίθίοη ἴπονο 5 πιοίοη, ῥγοςγοδ: ποῦ 10ρ056, ο 

πΏθο]πίο τοῦ. 

ερησο, 

Ἴνμονοας εν ἵ6 ἱπλοαίνο οἱ γ6ροδο, τε, φιέοδ- 

Ἡεαρομίαισο, οἳ το[ουπισέίου, {οινατ (4οἳ, 18, ἐο ΒΑΥ ιο ]ομςί, 

απ]ονανᾶ απ. οἸππιςγ: απά {ην (οιραγά ἴἶνο Τον ἆαρις ἵ6 πο 

Ῥομίου, 

γοα]ἱσο πΠοί 1 ἀἰεδοιαπου γΙ{1 οἶ]ιον 1οΆ8οµ οὐ {πείο, 

10 Ἱπ, Ἱογνογον, 5ο σοµβοσιαίο αιᾶ Εμ αν ἐλιαῦ Ίο 

Ἠαγα, 

1οιυαγα, Γ9οπα ιο Βαχοῦ τὐσατᾶ, αι Εί (νοπι {116 ταβῖχ οἳ ἴἶο 

"Ὥοπιαα οτίο, υγ ο ἔαγῃ---{οιμαγά. «ΠΜοίίοη 1ο ἵ6 ἔ]νο Ἱποίρίοηέ 

άρα, Ἅοξίοι {ο, ἐπίο, απίο, Οἱ οἩ ἐο. Ἰσοιοο ἴἶιο βρ]οπά14]γ 

ον]ονηνά σοησορίίοι, Γοπι βἶοτῇ {ο ϱἶογ]---πὰ οἑογιαὶ αβοοιξ. 

Τιορομίαμσο, οἳ. το[ουπιαβοῦ, {σωμα ο, απ [Ην ἰσυωγ 

οας Τουά ἆορας Ορ  ἀοκατὰ, 

Ῥτοραυ, ὕι αιᾶ ϱ) Ιιοπιδο]γος, 

ια πίας ᾖγοπι, 

Ομενανά, αἲς οηπα1]γ 

1 γοιυαγά ἵ6 ομἱγ Ποπυανά, οὗ 

αι ἵα νο Αροξβίο]ίο ἑσπο]ήμος, ἵ5 απ Ἱπέονοξίίης «ιιοβέίοιι, Οἱ 

Νίο] οἳο τοπ] αὖ Ῥιοδοηῦ πςὲ βῇσο, ίΠ ἐομηαίσς Ἱπροι 

ἀοά η {ἱ5 ἀξίιοπονίπο Ἠΐπι, ας (Μ προη οοδις Ομ] ας 

μοπουῖης πι 1η οχρίαίης 18, 

οἱ 

β[ίοσι. οσσιήοησσς οἱ ο ποιά ἵπ Ν. ος, ἴοα αἲο [οπηςᾶ η 

ε ἁἱιαμαρτυρασθαι το ευαγγελιον τηε Χαριτος του Θεου. 

Τωκος. πατυαΊνος; {ο ωἱπος, ἰο ἰοδί(ὴ ἴο εἰαηςε, Άχο 19 τορ- 

γοβευ(αήνος {ή μΐς Ἠνηησθ, οοπῃ, νου. μου πιο εἸαγσο, ἵῃ 

Ῥαπ].. Ἱρίφί]ος {ο πιο απά πας, Τοήίτου, οὐ[οοίου, ρο:- 

66 ἰοσμ]αι Ὥσσα. « Ἠαρηπιίθαν νἱδ Ῥνοροβίἑζομίβ δια, νοὶ 

ροβΐς οκασίο {εσήήσαι αἳ Ῥηπροβί{ο δια ποίοῦ Ῥομοξνα{ίοποπι, 

Ῥϊκοαίοτ, Τη ἴ]ιο ΒοραιασΙηύ 1{ {6 1 αἲὶ σὐ5ος {]ο τορτοςοηἑαέ]νο 

οὗ πρι. Ἱμοὶσ]νν ΟΙ. Ῥασνα. Τὲ ῥνορον]γ Ππαϊσαίος, 7 αι ο 

{ο ὐἱιοσς ἐ]ιαί ἴ]ιο Γοἱοιυρ τυογζ {ηκλίοαίς ἐ]ιο γι]. 18 ἱπάϊσαί6β 

{ο 5 {πο βοἱοπιπ πᾷ ομγησβῦ ΤΠΑΏΠΟΣ 1 ἸΥίοἩ ἐμο αροδί]ο Ῥαυἱ 

τῬυοβολοᾶ ιο φαβρο1. 
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ΚΙΝ σΑμεβ’ ΥΕΠΡΒΙΟΝ. 

25 Απά που Ῥο]ο]ά, Τ ἱκπον; 

Πιαῦ Υο α]1, απ]οῦς νγ]λοίῃ 1 ηθγο 
5ος Ριοβοβίησ ο Ἰαάησάοια οί 
αοά, ΒἰΙ811 βοθ ΠΙΥ Γ1ο8 ΠΟ ἨΙΟΥΘ. 

26 ὙΠονοίογο 1 ἰωκο γοι ἴο 
γοοοτᾶᾷ ὑλμὶς ἆαγ, ἐλπαῦ 1 απ ραχα 
{ΟΠ ἔἶιο Ῥ]ουά οἱ αἲ] πιο, 

97 Έου Σ ηανο ποῦ κα πιθᾷ ἐο 
ἀσοίαγε ππίο γοι α1] ἐ]νο οοιιηςα] 
οὗ ἀοἆ. 

95 Τα]κο Ἰθρα {λογοίοιο πηίο 
γοι:βο]νος, αι ἴο αἰἱ ο Ποοις 

οναι ἴἶλο αυμ]ο]ι πο Ποίγ ἀμοςί 
ΜαζἩ. πιαᾶο γοι ονοΙβοοΙΒ, ἴο 
{ορά ἴἶιο ονανο οἱ (ἀ”ᾱ, αν ίσο] 

Ίο Παζλ ραγοβαξεᾶ ντ] 5 ονση 
ρ]οοἆ. 

πο Ἐοντ ἵ ἆπον 5, Ὅιαί 

{τοι ΠΙΥ ἀερατήης μα] σι]ον- 
οἳς σο]νας οηίου Ιη 8ΠΟΠς ΥοΙ:, 
ποῦ αραγ]ης ἴο Ποοις. 

90 Αἱςο οἳ γοιν οἵνη 5ο]νος 
ε]ια]]. Ίποῦ. απ5ο, βροακίης ῃου- 

νοιβο {μίησα, {ο ἆγαινν ανναγ ᾱἱς- 
οἴρί]ες Δ[{οἵ (Ἠοι. 

απΕξῖς τΕΣΤ. 
- 9 Δ Σολ 5 4 ./ 

νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα, ὅτι οὐκέτι 
3ᾖ ΧΝ / { ς - 
ὄψεσθε τὸ προσωπὀν µου ὑμεῖς 

΄ 3 ω Αα / 

πάντες, ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων 
Δ / ο χ 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. ὁὸ διὸ 
ε - 9 ω / μαρτύροµαι ὑμῖν ἐν τη σήµερον 

ΔΝ 5 Ν . 

ἡμέρᾳ, ὅτι Καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 
β 9 ν 

αἵματος πάντων" 3 οὐ γὰρ ὑπε- 
στειλάµην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι 
ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ 

Θεοῦ. 3 προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς 
ΔΝ Ν « / 3 ϐ 5 

καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς 
Ν ο Νο 5), .) 

το Ινεῦμα το «Αγιον ἔθετο ἐπι- 
{ Ν 3 

σκόπους, ποιµαίνειν τὴν ἐκκλη- 
. -» ὰ / σίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο 

λ α ὸ9/ 9 99 5 ν 
δια τοῦ ἰδίου αἵματος. έγω 

Δ 5 - . / 

γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσον- 
Δ Δ 3) / ΄ 

ται μετὰ την -ἀφιξὺ µου λύκοι 
βαρεῖς εἰς ἡμᾶς, μὴ Φειδόμενοι 
τοῦ ποιμνίου" καὶ ἐξ ὑμῶν 
αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λα- 

- / - 

λοῦντες διεστραµµένα, τοῦ ἄπο- 
. Ν ΔΝ 4 

σπᾷν του μαθητὰς ὀπίσω αὖ- 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Πο]ἀ, 1 ἵπονιυ ἐπαί τοι αἱ], 

ΑΠΙΟΠΡ οτι 1 Ἠανο 5δοηο 
Ριοπομίης ἴπο Ἰησάοπι οἳ 
ἄοά, ον] 8Βεο ΠΙΥ {1686 πο 
ΠΠοΥο, θΥείογ 1 {ακο τοι 

{ο ιν]έποςς {Πῖς ἆαγ, ἐλμαί 1 

απ οἼοαΥ {1.οπα ἐμο Ῥ]οοἆ οἳ α]. 

Ῥου 1 Ίαγε Ἱκερύ ποὐλμῖης Ῥαος, 
ραΐ Ἠανο ἀεο]αχεᾷ {ο γου ἴια 
ὦ]ο]ο "οοαμδοὶ οἱ ἆοά. Ταο 

ασ, {μογείουθ, {ο γουιἱςε]νας, 

απᾶ ἰο αἱ νο Ποος ἵπ 

υ]]οἩ πο Ἠοὶιγ Θρὶηό Ία8 
οοπβζα[εά γοι 3"0Υ6Υ5ΟΘΥΒ, ἴο 

{οοἆ ἴμα οοπσχεβαίῖομ οἱ {πο 
Τοχᾶ, νν ]ο]ι Ίο Ία ραγομλαξεά 

ση(Ἡ Ἠῖδ οση Ῥ]ουί. Του 1 

Κον’ {Πίς, ἐμαῦ αἴἴοὶ ΠΙΥ ἆο- 

Ραχῥατο Π6γοο ΨοΙνοΒ γψ] 
οπίος η πιοπς τοι, πού 

ερανίπσ ο Βοσί. Αἱδο {οιη 
4πποησ γοιχ ΟΨΗΒΟΙΥΟ8, Π]θῃ 

κ]. αιἶςεαο, αρθα]ίπς "ρουνοιςο 
Εήησς, ἴο ἆγανν ανα Υ ἀἱςοῖρ]οβ 

ὃρ 

(ε Ότι καῦαρος Εγω απο του αματος 

ροὲ---ἵπ ΔΡΡΟΒΙΠΟΗ --πο γοιῦ Ππίουνοηίης, 

βιὑςίαπέίγο γοιδ. Τὲ 8αοπι πιοδῦ ρυοῦα)]ο ἐἶλαξ εγω--Ρτο- 

α. Ὑλοίο ἀἱοσοςδΒ, ἐλο 

Ρί6ορΒ οΥοΓ 16. 

παντωγ. «γω καῦα- 

απππαγς {πρίγ {ο 

Του Θεου, ΔΡ. πο 

ο νοὰ αἲ Έρλοδιιξ μαὰ α- Ῥ]αναΠγ οί 

Τ{ μάνα, 1 Ιαάσο, τε] τποτο Ῥτορτϊοξγ, 

Ῥαυ]ν οι το Ὠωοίίαπ ζωγα--ρανο {ο 5 {ἶο Ῥύοποια 1, 

πυμ]ο]ι, π {πο αΌβεπσο οἱ 6ΥοῦΥ νουὮ, ἱπά]οπίος 7 απ. στο, 

Έλοτ, αββοσϊαίοᾷ οπ] ΙΙ ο αἀ]οσ[ίνο, ει 16 οββουπ]]γ 

απουΡίσοᾷ. 

Του αἱματος, Π{ονα]]γ, ἴ]ο Ὀζοοῦ, Ῥιέ, δαὈφίαπ[ϊτοίγ, Εἶιο 

Ἰαι ἴον ἴἶο Ε]ουᾷ Ἱ5 ένο πεπὈυαγᾶ οἩ ἔλο Ιο οἱ οτοιγ 

εατίλ]ν απίηιαἰοά Ῥοίης, Ζζαντω», οἳ οοἵςο, η ἐΠί6 Β8Πιο 

βοπἰοπ/ήοις ουποῖο, πρ]ίος ανθρωπωγ. 

ὧν τῇ σηµερον ἧμερα, ἵπ ἴο Αίῑίο εἰίγ]ο, οἨ ἀῑα]οοί, {8 

ἰππίαπποιηέ το τῃδε ἦμερα, Ἠοο ἆο, (ές νετ αγ, Ἱιοςἱσγητις 

ἀῑος. ἸΠίς ἵ6 δαροι]α ἰτο]γ {ουπιαὶ παπά Ἱππρυοβαίνο, 

π Την βουλην---βουΛῃ 18 οπο οἱ Τ]κοῖς {πνοιέος, Τη Τίς 

Ώποα]γο ο0ΟΠΙΓΟΠΟΘΕ ἵη {πο Ομηείαπ Βουρέινος, Ίο οΠΙΡΙοΥ5 

16 πἶπο πιο, Ἰπ αὐραίηπσ {λμο Ἰπίθγπα] ογἰάοιιοος ο {ιο 

Ομήβίίαη ταοοτᾖς, οηθ πο {5 αξίοπίῖνο {ο νο Ῥοσι]ίαι βίγ]ο 

οἱ ἐἶνο ἱπδρίγος ανγ]ίους, οοπ]ά ἑοβίῇ {ο ἐ]οῖν τοβροσ(ῖνο Βίγ]ο, 

356 πο {οβ(γ {ο {]ιο {ισος ο{ π1οΠ. 11ο τησ ἐμαῦ γτοῖο εις 

Αοΐς οἳ {πο Αγοσί]ος, οο]ά αοί Ἠάγο Ἡπά ἐέσῦ. ἴμο ἑοβπιοπίο 

οἳ Μα έπονς, Μαι]ς, ου ὔοἶιπ 1 ποτ οου]ά ΠΥ οπο οἱ ἔἶοπι, ὉΥ 

ΠΗΥ ΡοβδΙΡΙΗ 0, Άανο υπ] εέοπ ο ἔπγο Ῥοοίς οἱ Ίμικο, 

16 ϱοιιδ οϐ ἄοά ἵδ ποξ {ο αἀυίζο, ορζτέο, εοιιδιεἑέοἳι, 

Ίιήεμες, οἳ. «ε(θαγαιίοτν Ὀαί νο ρολο, ἀοδίση, οὐ], «ἰγουίον, 

ομπιπαμ! οϐ ο. Τί ἵδ 1δοᾷ Ἡπ ἶιοςεο «Πογουξ αἸαᾶσς, α]] 
οοπιριο]οπάσᾳ Ίπ 5 τονοα]οά αν], 

δν Ἐπισκοπους, )ἱορε, ΟΥΟΙ6Ο61Β. Τηβίομά οἱ οπο Ἠήβμορ {ο 

1 ποῦ σον ποσο αα]λονίέσ, βαὐδήαἰοᾷ κυριου. Ὀανλάφορ)ς 
Ποούατος οα Ἠϊρ]οα] ΟµΜἱοἵδπι,. Ἠποῖς, 

Ἡν περιεποιησατο δια του εδιου αιματος. «εριποιεομαι, 

[οιπᾷ οπ]γ Ἠοτο απά 1 Τΐπι, ὃ: 19, ῥωῤολάδος Ὁ ριελασεά ὃη 
ἀπ Ὀίουά» “Ραγε]ιαδεά α ροοά ἀερτεε (1 ἶπι, ὃ τ 19), 

πλιοπςσο ἶς ἀοτίγοα {]ιο πγονὰ περωποιῃσες. 

Τ1ή6 ποτ, περιποιησις, ἶ5 [ουπᾶ Πυο ὀπιθς οπ]γ {π Ν. Το5ἱ, 

απᾶ, ἵπ οοἵη, οχι ἶδ τοριεδοπίοί ὮὉγ Πιιτοναδεά μοδδεδεῖοη, 

Ἡρα. 1 1 141 οὐίαίη καϊυαίίοπ, 1 1ος. ὅ 1 9: οὐίαϊπίπα 
Εἰογή, 2 ΤἨοςς. 21 141 σανίης πο βοπὶ, Πορ. 10 1 59: α 

2οσιίατ Ρθορίο; 8 ῥεογρία ϱ{ αοφιϊγεπιεπί, τθε]ς Οοποονάκησθ. 
Βιοὶ 15 ἔιο οπέτο Ἱίςίουγ οἱ ἐἶμο ἱπερ]τοά πδο απ] οἳ ΤΟΠΟΥ 

οἱ είς Πἠσαεὰ υνοτᾶ. Το αἲ] ολους Ἱσονᾶς οὗ πηιιο] οοι- 

βεοταίοἆ οΙτ/6ΠΟΥ. {6 Ώας ραβδοά {λγουρὴ ο ΠουΥ {αγηασο, 

Αοσοτάϊπρ ο ἐἶιο ΟµΗήοα Βαοτα, εοιωα, Ώρ. 1 τ 14: 

αοφµϊκλίο, 1 Τ]οῦς. ὃ : 91 οοο]οςία---ἶιο οανο] οἳ ἄοά ἵ8 
5ο οπ]]οά, υν]λο] Ῥοΐου ομ]ἱς (1 Ἑρ. 2: 9) Ροριί ααφιςῖ- 

[ἱομῖ8, Ἱῆς ασφιῖγεάᾷ οἳ ϱΙοιακεᾶ Ῥοορίο, «Ασφιζθυ ρε 
φαπρυίηεπι δτπε} τά οδί, 3ΕΊ πιοτίεην ογιεπίεηι «Πέ οι. 

πτοῦις, Οοπβεγναίίο, Ἠοῦ. 10 1 859: 1 Ῥοΐ. 3: 9. «4αορ 
εις περιποµ]σι»;  Ῥεομ]ίατ Ρεομία; ''Ἡ ῥεορίε 1ο ῥµτο]ας- 

πρ} Αοσοτάῖης {ο ο τοσϊς {οῦ 8ο ἴἶο τοιὸ ἵδ τβοᾷ, 

λοῖς 901 98: αἶκο 3 Τηο55, 31 1, Ομί, βαογ., Ῥ. 207. 
7 ιεστραμμενα. ΤΠϊς ἰ5 αἴδο οηθ ΟΕ Τλκοῖς πνοτᾶς: οἱ 116 

ΒοΥεπ Ο6ΟΙΙΤΟΠΟΟΞ, {8 156 Άνο Ἠπιος οπιρ]ογοά Ὦγ Ἠΐπι, Το 
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κτκα ΙΛΝΜΕΕΞ) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

81 ΤΠιογοίοιο Ὑαἱσμ, απᾶ 10- 

ΠΙΟΙΗΡΟΣ, ἐλαῦ Ὦγ ο Εραοο ο 

Όντο γσαυς 1 οοαβοᾷ ποί {ο ΊΥα}η 
6Υ6ΥΥ οπο πὶσΠμί απά αγ στ] 

ἴσανβ. 

85 Απ πουν, Ῥηοίμνος, Τ. οοπι- 

πιοπᾷ τοι {ο (ο, απά {ο το 

ποτά οἱ µῖ8 στασς, π]ο] 15 αβ]ο 
το Ῥαά το τρ, απά {ο ρἶνο σοι 

πα. Ἰπ]ογ]ίαποο απιοπο αἱ μοι 

ψ]ήο]ι αὖο δαμο Πο, 
8δ Ἱ Ἰανο οογοίοᾷ 1ο ἸπαΠ)8 

β]νου, ο) ϱοἱά, οἳ αΡρατο]. 

84 Ὑσα, Υο γοινβο]νος 1ΙςΠΟΥΗ, 

Όμαί ἴἼοςο Ἰαπάς Ίατο πηλπϊδίονος 

ππ{ο ΠΙΥ πδοθδβι]ος, απ. {ο οι 
Όνοῦ νους ἨΙ{]ι τηο, 

86 Τ Ίανο εἱθιποᾷ τοι αἱ] 
Μμίπσς, ου. {μαί 5ο Ιαρουτίηπς 

γο οιια]ῦ {ο 5αρρονί ιο πνοα]ς, 
βηᾶ {ο 1ΟΠΠΟΠΙΡΟΥ νο πονᾶς οἱ 

Ότο Τιονᾷ ὁορς, Ίπουυ Ίο καἰζ, Τὲ 15 

πιονο Ῥ]οββοᾷ {ο ᾳἶνο ἴἶατ {ο το- 

οοἴνο, 

56 Απά που Ἱιο Ἰαά Ένας 

ΒΡΟΚΟΠ, Ίο Κησο]εᾷ ἄοπα, απᾶ 
Ῥταγος αι οι 11. 

ὃτ Απᾶ Ίου αἲ] πορί 5οτο, 

απ [ο] ον Ῥαπ]ς ποοῖς αιᾷ 

Ἰββοά Ε1η, 

ὃδ Βογγογίπο πιοδύ οὗ αἲΙ {ου 
ο Ἰγονᾷς αν] οι Ίο βραίκο, {ιοί 
Ώνου 5μοπ]ᾷ 5οο 15 {160 πο Π1ΟΥΟ. 
Απά [ιο αοοοπιραπἱοᾷ πι τπίο 

Όιο εΗ1Ρ. 

ΟΠπΠΡΗΚ ΤΕΧΤ. 

ΔΝ ο) 
81 διὸ γρηγορεῖτε, µνηµο- 

/ / 

νεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ 

τῶν. 

« / 3 3 / Ν 

ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην µεταὰ δα- 
/ .ν μιά Κρύων κνουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 

Αα / ς ὧν 

ὃ καὶ τανῦν παρατίθεµαι ὑμᾶς, 
3 Ν - ο] Ν - Ν 

ἀδελφοὶ, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λογῳ 
- / » - [ο / 

τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναµένῳ 
” ω. - κ . 

ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν 
/ [ο ε / 

κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις 
. / λ / πᾶσιν. ὃὃ ἀργυρίου ἢ χρυσίου 

Ἀ α Ν 3 / 
ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα": 
84. ε) Ν Ν / ο ο. 

αὐτοὶ δε γινώσκετε ὅτι ταῖς 
/ Ν - ων 

χρείαις µου καὶ τοῖς οὖσι μετ 
- /΄ - - 

ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 
86 / ς / 5: - [οὴ ο 

πάντα ὑπέδειζα ὑμῖν, ὅτι οὕτω 
“ν . / 

κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι 
ο - / 

τῶν ἀσθενοῦντων, μνημονεύειν τε 
ο / - / - 

τῶν λογων τοῦ «Κυρίου ᾿Ιησοῦ. 
[ιά » Χ ο / / . 
Ότι αυτος εἶπε, «Ἡακάριον ἐστι 

/ - ΔΑ ’ 

διδοναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν. 
10 ο λ ν΄ / 
δ Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνα- 

9 - Δ . ᾽ - 
τα αὐτοῦ, συν πᾶσιν αὐτοῖς προσ- 

/ 

ηύξατο. 
Ν ή Ν 3 / 

κλαυθμος πάντων. καὶ ἐπιπεσόν- 

Ν Δ 
ἓτ Ὁ]κανὸς δὲ ἐγένετο 

3 ΔΝ /΄ - 

τες ἐπὶ τὸν τράχήηλον τοῦ Ι{αύ- 

55 ὁδυ- 
/ / Σον - / Ὡ 

νώµενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ 
/ τά / / 

εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι µέλλουσι τὸ 

/ 

λου, κατεφίλουν αὐτόν: 

/ - ω 
προσῶώπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προ” 

/ λ 3 9 Ν . 

έπεµπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 

ΠΕΥΙΘΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

α[ίου οι, Γμονοίουο παίἰο], 

απ 1οπιθπΏου, {αυ ἁπῖπς 

1μχοο γθανς 1 οοαδεᾷ ποῦ {ο 

απ. ΟΥΟΥΥ οπΠ0 πὶσμί απά ἆαγ 

γη σας. Απά πουν, "Ὀτού]ι- 

γ0Ἠ, ἶ οοηπιοπᾶ γοι ἴο αοά, 

αι {ο πο Ἱνοτᾷ οἱ 118 α.08, 

π]ήοἩ ἵ6 αρίο {ο Ῥτη]ά τοι πρ, 

απᾷ {ο αἶνο γοι απ Ἱπ]ονίίαπου 

8ΠΙΟΠΡ 1]. ἔοιῃ πνἩο 9ο 54Π0- 

ἀποά.  Ἰ Ίιανο. σονοίοᾷ 

παν” βναι, οἳ ροἱᾷ, οὗ α)- 

πο 

Ῥαχα]. οι. }ΟΊΣΒΕΙΥΟΒ 1107”, 

Πας ἰοξο Μαπᾶς Ίανο τηπῖδ- 

ἰουοᾷ. {ο ΤΗΥ ποσοββϊἑίο5, απᾶ 

{ο ἴλορδο {μαῦ Ίνουο η πο, 

Τ Ἰαγο εΠονη τοι ᾗπ αἰ] 1ο- ἓ 

εροοίβ Ἰλαῦ ὮΥ 5ο Ἰαρονίης 

τοι ορ] {ο 51ΏΡοτ{ ὧν πγουίς, 

απά {ο 1οπιοπίρος πο πονάς 

ϱΕ ὕιο Τον ὅσρας, ὑιαῦ Ίο 1 ι- 

5ο] ῇ/ εα]ς, Τ{ 15 πογο Ῥ]ορεος {ο 

οἶνο ἴλμπι {ο τοσρονο. Απά 

π]ιοι 1ο Ἱας ραῖά 5, ο 

Κποο]οᾷ ἆοσγη, απ ργαγοᾶ ανζ]ι 

ἴμαιι ο, Άπά {1ο αἩἨ γορί 

πΠοῇ, απά Πανίηο {π]οη οἩἨ 

Ῥαμ]5 Ἰοο]ς, 1ου Ιρδεᾶ τη, 

βοινοπίπσ οδροσίαΗγ {ον ο 

πογᾷς αἸνηῖο] ο Ἰιαᾶ 5ροίκοι, 

ναί ου νου] 5οο Ἠ5 {1ος 1ο 

ΠΠΟΥΟ. Απά 1ογ αοοοπιραπἰοἆ 

Ἠϊπι {ο ο ϱΜΙΡ. 

ηποίσς 16 οιισοὸ [τοπι ἐἶιο Βαγίους. Τ(οΥα]!γ ιο νουῦ διαστρεφω, 

Ρεγυσγίο, ἀῑδίογφιεο. ουο 16 16 Ρειωεγδα οὗ ἀεραυαία. ία Ἱπ- 

Ῥίου1η ἀἱσιπίας Ῥομγουςο. Ομ, Βαοία. 

18 Τίς πιοβί Π{ονα] ταρτοροπία νο, 

 Αδελφοι, οπηεοᾷ Ὦ} πι ΤΕ, 8 αἱδο ὅμιν, αἴου δουναι, 

Ώο8ι ανα, ἱπᾷσσᾶ, ἱπιρ]ίσᾶ, Ἐν τοιρ ἡγιασμενοις πασιν, ππΙΟΙΟΣ 
αἱ ἴλο ϱαπομῆοᾷ. γη 16 ο νου οἱ α Ίανρο [πι], α πορα- 

Πίογφυσο, ἴο ἀἱφίογέ, | ααἲ απᾶ Ὁ βἰαΐο, 

γοπ]οίγ, 

νο οἳ γη---ποῦ οἱ νο οπγῇ]ι--- ιο αἰη-ρο]]αίοᾷ σατί]ι, 

απ. δα0ό8, α5 Νο] π5 Ῥατάοις α Γ8ἱ1ομ πΙαΗ, 

51 

98 

ο. Τ 

38 

αλοίτ- 

εαίοτι 9 νγο]ὶ ας {ιβήοσίοπ απὰ αὐοριίοη, Ἰπάῖοαίο Ῥοί] απ 

Ίλνοτο 8 οπο ια /ιςῇῇος, δαποἰ/]ες, αορίν 

Ίήιοιο ἵ π. δίαία 

ος Τις ἡἱεαίίομ, οἳ αποιβεαίίοι, οἳ αἀορίίου απὰ οἱ σι υαξίοι. 

ΤΗ ίαΐος ἴ]ιογο «9ο Ίο ᾖορυορς, ἵπ οἹπαγασίου (νου {5 απ {μᾶς Πα] έο 
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ΚΙΝα ΙΑΜΕΘ᾽ ΥΕΠΘΙΟΝ. 

ΟᾷΑΡ. ἄΚΧΙ. 

ΑΝΟΌ ἵδ οππιο {ο ῥᾳ58, ἐ]λαῦ α[ίου 
νο Ίνουθ σοὐίον {οτι {λθπι, απᾶ 

λας Ἰαάπο]ισᾷ, Ὑο οὔπιο ΥΝΙζἩ 

δἰαἰσΠΏί οοιγςο απίο 0098, απά 
ἴπο αι {ο]]οννίης τιπίο Ἠλοάᾶσς, 
απ Πο1η ἔποπσο ππίο Ραἴατα: 

9 Διά Ππάῖης α εΗἱρ βαἱμπο 
οναν Πίο Ἐμοπίσία, ο υνοιῦ 

αροανά, απ κοῦ {ογ[]. 
9 Νον Ὁ]λοα νο [αᾷ ᾱἷς- 

οονογεᾷ ΟΥΡτΙ8, νο Ἱο[ς 1δ οι 
ἐλο Ἰ]ο[ῦ δια, απᾶ εαι]οᾶ Ἱπίο 

Οσα, απᾶ Ἰαημάσά αὖ Έγτοι {ου 
ἔπειο ἴ1ο 5Ηἱρ Ίνας {ο π]αάο Ίου 
Ῥατᾶςη, 

4 Απά ΕπαΙπς ἀἱβδοίρ]ος, ννο 
ἑω]σά ἔμοιο 8ονομ ἆαγβ: νν]ο 
βαϊά {ο Ῥαι]. {γοιισ] ιο ρίγ]6, 
ἔλαῦ Ἡο6 ελοι]ά ποῦ ϱο πρ ἴο 66- 
ΤΦ8] ΟΠΗ. 

ὅ Απά Ἡ]ιση νο Ἠαά αοοοπι- 
ριἰκΙιοᾶ Έποςο 48/5, νο ἀορατίος, 
Ώπᾶ ασνοηῦ ΟΙ) Ίναγ; απά ἴμογ α]] 
Ῥτουςσηί 18 οἩὗ. οἱ. 1γαγ, πηΙζμ 
Ὀνΐνας απά ο[]]άναι, 111 10ο 100γο 
οαύ ο {μ6 οἱίγ: αιιά νο Κησο]αᾷ 
4ουνη οἳ {ιο 8ουο, απά Ῥιαγοᾶ. 

6. Απά νν]οη Ίνα Ἠαά ὑακοπ 
ου Ίεινο οἱο οἳ απούῃον, 1ν6 

απΏβῖς ΤΕΧΤ. 

ΟΠΑΡ, ΧΙ. 

Ν / .ν 

ΩΣ) δὲ ἐγένεο ἀναχθῆναι 
Αν υ - 

ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾿ αὐτῶν, 
/ 3 ᾽ Δ 

εὐθυδρομήσαντες ἠλθομεν εἰς την 
ο α Δ .. Ν ε / 

Κῶν, τῃ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν όδον, 
ΣΣ... 3 ΄ 2 ΔΝ ς 

κἀκεῖθεν εἰς «Πάταρα. καὶ εὖ- 
/ Αν ω 

ροντες πλοῖον διαπερῶν εἰς ὤΦοι- 
Δ / / 

ἐπιβάντε ἀνήχθημεν. 
5 ’ Ν Ν 1 / 

ἀναφάναντες δε την «Κύπρον, 
/ Ν 

καὶ καταλιπὀντες αὐτὴν εὐώνυ- 
3 / 3 ΄ Ν 

μον, ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ 
/ ΓΩΠ/ 3 -ν 

κατήχόθηµεν εἰ Γύρον" ἐκεῖσε 
Ν 5 ν - 5 ῃ 

γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιςό- 
Χ / 

µενον τὸν γόμον. Ἀ καὶ ἀνευ- 
/ Ν Ν 

ῥόντες τοὺς µαθητᾶς, ἐπεμείνα- 
- ε ε , ο 

μεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά' οἵτινες 
Α / αᾖ. - 

τῷ «Παύλῳ ἐλεγον διὰ τοῦ πνεύ- 
Ν 

µατος, μὴ ἀναβαίνειν εἰς Ἱερου- 
ή δ ο λ Σ ς 

σαλημ. ὅτε δε ἐγένετο ἡμᾶς 

ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόν- 
τες ἐπορευόμεθα, προπεµπόντων 
ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιδὶ καὶ 
τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ 

ΔΝ / Χ 

θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγια- 
. / Η 

λὸν προσηυξάµεθα. Ὁ καὶ ἆσπα- 
΄ 5 / 3 / . 

σᾶμενοι ἀλλήλους, ἐπέβημεν εἰς 

/ 

νικην; 
8 

ΠΠΥΙΡΕὉΌ ΥΕΠΕΡΙΟΝ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

ΠΕΝ ΠΟΥ 1ὗ 6816 ὐο ῥ888, 
ἴ]αί Ὕπο ριυῦ {ο 568, Πανίησ ἆθ- 
Ρὺχέοά {ποια ή]τοπα, Ὑνο «81ο 
ΥΕ α δὐγα]σ]έ οοαίςο {ο 005, 

απάᾶ ἴμο ἄπγ {ο[]οννῖησ {ο Ώμο- 
ᾷσ6, απἆ ἴοισο {ο Ῥαίανα, 

Απά μανίης {ου α δΗ1ρ ογοςς- 
Ίηα «ΟΥοΥ {ο Ρ]μομίοῖα, ννο χνοπύῦ 

οὗ Ῥομστᾶ, απάᾶ δεῦ βα1]. Νου 
παγίηςσ Ἠπᾶ α γίουν οἱ ΟΥΡτυς, 
απά Πανίης ος 16 Ῥομίπά οἩ 
ἐς α«Ἰο[ς Παπά, πο εαἱ]οᾷ {ο 

Ὀγτία, απά ]απάσᾶ αἲ Έγτοι {ου 
ἴπογα ιο δρ Ίνας {ο ππ]αάο 
ΙοΥ οπγσο. Απά µανίης 5οισ]ἡ 
οὐ ζλο νάἱβοΙρ]6Β, ννο γοπιαἰος 
Ώπογο 5ουοι 418; πο βαἷᾷ ἴο 
Ῥαυ], ὑμτουας] ἐπε ορ]1έ, ὑπαῦ 
ο εἱοι]ά πούῦ ϱο πρ {ο ζετι- 
εαἱοιη. Ῥαΐ6 µανίης «οοιπρ]εί- 
ϱἆ ᾖἴμο ἆαγδ, νο νου ΟΥ 
ου» αγ: απᾶά ἴλογ αἲὶ νι 
Ελοῖν ὦῖνος απά ομ]]άνομ οο- 
ἀιοίοᾶ 15 οἩ ο) 1Υ4Υ, 01]] νο 
Ὢήθγο οαῦ οἳ ο οἱ; απἀ 
Μανίης Ἰ«ποθ]οεά ἀονπ οἨ με 
819Υ6, 6 ῥιαγαά. Απᾶ παν- 
Ἰησ. οιηριαοθἆ οπΠ6 αποίμει, 

ο 

σι 

}γ ἀποσπασύθεντας. Αποσπαω ἵ8 πλ οπθ οκοορίίοη, {ουπᾶ {ρδίας ποπηπίς πποπίίοηοπι {οτπιζατοηέ, οξ Ρἱ9, αριστερος {19- 

οη]γ ἵη Τα1]κο, τορτοβοπ(ος], οοπ1. Υοῦ., Ὁ} ἁταιυ, τοὐ(]ιζγαιο, ἆγαιο 

αποα; Ἰοιο, α[ῖεγ Ίὺ6 Ίυέγε βοίίεπ αιὔαψ. ἵὉ Βοραταίοά Γ9οπι 

ἐλλοιι. Ὠοςα,, Ἰνακοίνς ϱἲ ανίης ἀορανίοὰ νοηι {λοτα Ὄο 

Ἠοιίςο, ος, Ἁδανά,ς ἲ (ονη απσα]].. Ἰχθδ., Ῥοηπ; δεραγαίἰεά 

Ρο) Ποστ. ο Παυίπς ἰογη οιγδεῖυσς /οην ἴεηο 3 18 ἔοο 
γἰο]οπέ; Ίο Ρυο[ον, Ἱαγίπα «ερατίεά [ουν ἔ]νοπι, 

: «Πιαπερω». «Πιωπεραω, ἵπ 16 δὶς οσσνοποςς ἵπ Ν. Τ., ἶ5 

τορνοφοπίοᾷ 87 Φαδδεά ουξτ; «916 οἳστ, ΟἨΙΥ Ἠοἵο σαζζέπ' οὗσἲ, 

σοπ1. νου. Ἐμίς {6 απ πυρος 18ο οἱ ο Ἰνονς, {οῦ γΥ]λο]ι νο 

Βοο πο ῥτοριοίΥ, Ίο ηὶρ]ι 56 οἱ βαὖ, ἵν βροβξίηρ οἱ οπο 

φακοίης οὐεγ αἱ οοαπίτγ, ἐπί ᾗςο τοαἰοᾷ οἳσν {έν ΝΟ 15 ποῦ 

Ππρ]ίοα, ἵπ. διαπερω»}1 Ὀοξίου 547 ογοδσίπς ουσ, Ιααγίης ἴ]ιο 

ΠΊΔΏΠΟΣ ἴο ]ιο ἀῑεονοίῖοπ οἳ {πο οσοι. 

α Καταλιπογτες αυτην ευωνυµον, ΟΙ ἴἶνο Ιο[ξ, απ ακ)εοίέυα, 

ποῦ απ πάνοτρ. / Ῥπορηο αριστερος 5 βἰπὶκίου, Ἰζαπα], 

Ἠπαοϊς,; “ 6εᾷ οι! ἀοχίτω Ῥανίος αρΡιιά νοέογος Ὀοηίἱ Ἠαλοῦα- 

έάν οπαἱηῖες αἰαϊβο αιιίοσα ἱπίο][]οίς, Ίπάο {πούνπα ταὐ νησί 

αποπίαυ ἀἱοοιοιί ευώνυµο», θπαδὶ ἀἶσλδ Ῥοπο ποπαἰπαίαπη, 

Καήμι, 1 Ἴοσο,. «4ναφαναντες δε την Ἰυπρον,  απᾶ Μανῖης 
λαᾶ αν νῖου οὗ ΟΥΡΥ5,} Αναφαινω 18 [ουπᾶ οηἱ Ίστο, απ Ίπ 

1ο 191 11. Τοτο 19 15 ἰαπεἰαίος αρφοα», Ποτα](γ, Παυίπρ 

αᾷ ΟΥ ργις Ὀγοιισ]ί ερ ἰο δἱρ1έ. 

ν Και «πευροντες τους μαῦητας. 11ο ατῆσ]ο απ ἐ]ιο Ῥτο- 

Ροβίοη ἵη {λοεο γγογάς 1γο η {γαδ]αίοά ἵπ οοπι, Τους ΠΗΙΥ 

οχρυοςεος 16 εμοι]ά Ῥο γοσς, απώὀ Ἰαυΐηρ δοισ]έ ος ια οἱκοὶ- 

γε. «4νευρισκω, οπιρΙογοί οηΙγ ὉΥ Ἰωι]κο, απά Ὁγ Πα Όπιῦ 

Όνίσο, ἶ5 αμρ]αίοά Ὁγ Γον, Ώνικο 21 16, απᾶ Ίογο Ὦγ ἠπά- 

πα. Ἠπά 1Μ ῬουἨ ευρισκω, ὐπῖδ πνου]ά Ἠανο εα/Πσοά; αἱ ένο 

Ργοροδί(ἶοπ ἵ5 {πονοῦγ τορανᾶσοά αξ τοάπηάαπί, απά απίαπς- 

Ιαίοά 5 ἃ Ιἴσσηςδο οῇ ἀαησοτοις ργοσσάςηῦ. 

5 Εξαρτιξω, η 115 βοοοπᾷ οοοιτ{οΏςο, 2 Τΐπη, ὃ : 1Τ, 15 το- 

ἀοτοά (Ποτοιιο]{η Γιτηἱκ]ισώ, Ἱνοτο, ΓΙ ποοοπαρΗκηλοᾶ ; γἱέ] τις, 

6 ροπιρ]αἰεᾷι}. Ῥοοίλν.ς ἡ νο ἀ8Υ5 Ίνογο πα εώ» ΈΠοπΙΡΒΟΠ, 
ἡγακοςς « βπὶσ]ιεά, Ἀοθ. 
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πινα ΙΑΜΗΘ) ΥΕΒΠΒΡΙΟΝ. 

ἐοοῖς βΗἱρ; ππά 116Υ τούατηεά 
Νοπ1θ αροἰη. 

η Απά νΊειπ νο Ἠαᾶ ΕΠηϊδμαᾶ 

ου οουΥ5θ {οἱ 116, 16 Ο8ΊΠΘ 

ἐο Ῥίο]οπιπίβ, απᾶ βα]ιζοά {ιο 

Ῥτού]τοη, απᾶ αροᾶφ νι {πουι 

οἩ6 48γ. 
8 Απά ἴλο ποχί ἆαν ννο αν 

Ίνοιο οἱ Ῥαμ1)8 οοπιρδΏΥ ἀορατί- 
ο, απἆ οαπ1ο αηΐο Ο6βατ6α; πιά 

πο οπἰθιοᾶ Ἰηπζο ιο Ἡοιβο οί 

ῬΜΠρ ἴῑια ευαπροΠςῦ, πμ] οἷι νγας 
οπο οἱ ἐῑο 5εΥεῖ; απά αροᾶς υη]{]ι 

11π], 
9 Απᾶ ἴλθ βα1Ώθ 1ηαπ ας {οαν 

ἀαασί]μοις, Υἱγρίπ, φιπ]οὮ ἅιά 

Ῥτοβ]θδΥ. 
10 Απᾶ α8δ ο ἰαγ]οά {λεγα 

ΠΙΠΠΥ ἆ.γΑ, ἴἶετο 68116 ἄοινα 
Ώγοῦι δάδα α οοτίαίη Ρτοριιεῦ, 
ηαπιθᾶ Ασαβῦιβ. 

11 Απά π]οη Ἡο γαςδ οοἵηθ 
Ἡπύο 3δ, Ίο ἐοοῖς Ῥαπ)ς σὶτᾶ]ο, 
ππᾶ Ῥοσπά Πδ οσα Παπάς απἀ 
(οοῦ, απᾶ πα, Της βαἲζῃ Ίο 
Ἠοίγ Ποαῦ, 2ο Πα]. έπο ου 
αἱ ὁσγαξαίθπι Ρίπᾶ ο πιαπ ἴλαῦ 
οπού] ζμ]8 σἶτᾶ]θ, απᾶ εἰα]] ἆθ- 
Ίνον ᾖύπι ἱπίο 11ο Παπάς οἱ ἔλα 
(επί]]6β. 

19 Απά ν]θη πο Ί1θυχἆ ἴἶιοδο 
ΌἼησα, οἱΏ 1πθ, αηᾶ {πα6υ οἱ ὑλαί 
Ρίασθ, Ώεεοισ]ό Ί1πι ποῦ {ο 6ο 
πρ {ο ϱογβαἰθπῃ. 

απεβεςκ ΣΕΣΤ. 
Ν ο) ω Δ ιά 

τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν 
9 ε Α Ν Ν 

εἰ τὰ ἴδια. Ἱ Ἠμεῖς δὲ τὸν 
ο / 3 ΧΝ ’ 

πλοῦν διανύσαντες ἀἄπο Ἰυρου 
/ ᾽ ὸ 

κατηντήσαµεν εἶς Πτολεμαΐδα, 
Ν. 5 / Ν 2 Δ 

καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἄδελφους 
/ « / / ᾽ 

ἐμείναμεν ἡμέραν µίαν παρ αὖ- 
- - Χ. 3 / 3 / 

τοῖς». ὃ τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόν- 
λ .. 5 τες οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον 

. ΄ ΔΝ 3 / 
εἰ Ἰαισάρειαν: καὶ εἴσελθοντες 

3 Ν 5 / - . 
εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγ- 

- Α ) ο 

γελιστοῦ, τοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ, 
3 { 3 » - 9 .ν 

ἐμείναμεν παρ αὐτῷ. " τοῦτῳ 
δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσ- 

/ 

σαρες προφητεύουσαι. Ἰ ἐπι- 
/ κ ε “ « / 

µενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλεί- 
. / Γ... ο 2 . 

ους, κατῆλθέ τις ἄπο τῆς ἴου- 
/ / , 

δαίας προφήτης ὀνόματι ᾿.γα- 
Ν Ν - 

βος Ἡ καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, 
ν 5 Ν [ή - / 

καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, 
/ . 8 - 

δήσας τε αὑτοῦ τὰς χεῖρας καὶ 
Δ / 3 / / Ν 

τους πόδας εἶπε, Ίάδε λέγει το 
- .. Ν 

Πνεῦμα τὸ '«4γιον, Τὸν ἄνδρα 
ε , ο ο / οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω δή- 

5 ε μ ε 5 

σουσιν ἐν Ἱερουσαλημ οἱ ᾿Ίου- 
. / -. 

δαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖ- 
1. - 19 « .. / 

ρας ἐθνῶν. «δς δὲ ἠκούσαμεν 

ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε 
Ν ΕΙ / -. ΔΝ 

καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ ἀναβαί- 
Ν 

νειν αὐτὸν εἰ, ἹἹερουσαλήμ. 

ἨΗΡΒΝΙΘΕΗΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

γνο ννοπί ου Ὀουχά ἔἶιο εΗ4Ρ, απἆ 

ν6γ γοίανγπθᾶ Ἠοιηθ, Νου νγθ, 

Μανίησ οοιηρ]οὐεᾶ {1ο Υογᾶδθ, 
οσἵηθ ἄονπ {τοπι Τγτο {ο Ῥόο- 

Ἰοπιαβ, απά ἁδα]αζοά ὑπο Ὀτεί]ι- 

6η, απά τοπια]πσος νι Όλοι 

οπ6 ἆπγ. Απά ἴλο ποχῦ ἆῑγ 

ἵνα «ἀορανεά, απιᾶ ομπ1ο ὔο (76- 

6αγθᾶ; απά εηἰαιίπρ Ιπίο Ίο 

πομβο οἱ ΡΙΙΗΡ έἱ1ε εγαπσο]]ςῦ, 

ΦἨο 88 οπο οἱ ἐς 88νΝΘΩΏ, 17ο 

νοπιαϊηθά υνΙζα μπι, ουν ἴ]α 
Β4ΠΊο πιαπ Ἰαᾶ {ουν ἀδαρ]{θ6υς, 

γ{ταίης, ννηο ργορ]εδῖοᾶ. Απά 
5 ν76 γθηιαῖηθᾶ {λογο 86Υ6ΙΑ] 
ἆαγς, ἴλπετο 6819 ἆοννη {νοπι 
ζαάθα, αν οδγίαίη ρίορ]οί, Π8ΠΙ- 
οἆ :Αραρῖθ. Απά Ὢπεη ο 
οαπ1θ {ο τ8, ιο ἰοοῖς Ραα18 

αἰτᾶ]θ, απά Ῥϊπαῖης Ἠΐ6 οἶσα 
λαπάςφ απᾶ {οοῦ, εαἷᾶ, Της, 

8478 ο Πο] βρ]6, ῷο εα]] 
{196 2165 αὖ ᾖοταδο]οπι Ῥϊπᾶ 
16 πΙαΠ ΥΠΟ ΟΥ/ΩΒ ἐμ]β ρἶτά[6, 
απᾶ ιοί] ἀε[νον Ηῖπι Ιπίο {πο 
παπάς οἱ {πο επίϊ]ες. 
Νου 16η Ίο Ποαγᾶ ἴποβα 

(πηρε, Ῥοίὰ Ἱνο, παπά ἴπεγ ος 

ἴλπαῦ ρ]ασς, ῬοβοιρΕύ Ῥαυ] πού 
ο πο Ρρ {0 άενάβαίθπι, ΤΠεη 

9 

12 

19 

κ μία 4 Ασπασαµενοι, οδουῖοΥ, απιρἰευίοτ, ἴο Εα]αίο,. Ἐοπι, 10 : 10, 

Βα]πίο 9ης απού]ον πι πη 1οἱγ Ιήδε" Ῥαπ] 18ος ἐς ονᾶ 

Υ6ΥΥ ο[ἵοι-- Ππἰποίαοη {πιει ἵα ο εἰχίοπί]ι οωαρίο οἱ ο 

1δοπιαης-- Ἰπάϊἰσαἰίνο οἳ ἴἶο πποδύ οοχᾶάἰαἱ ᾳτεοίηρα απ βα]αία- 

ἴοπβ. Ἰπής Ῥοΐπς α γουγ βοΐοπιπ απᾶά αΠοοβοπαίθ αἀίοι, 10 18 

Ῥνοβιιπισά ἡαῦ πο ποτά ἵῃπ οασ ΟΙΊΤΟΠΟΥ 8ο {α1]γ οχρτοξεος 18, 

ης {πο νου οπύγακσα, ΤΠ ϱἴνει ἐ]ιο ἠ]]οςί ἸαΜιᾶς {ο ἴἶιο 

τοπάοΥ, ἴο ΙΠπίον νο πἹάήπΠες οἱ ἴ]νο πᾳίοι. 

: πιο Ρἱᾳ86, οἱ περι τον Παυλο», αἴίοι εβελί)οντες, ἵ5 τορι- 

ἀἰαίοᾶ, Ὦγ εοπιο οἱ οι Ῥοδύ οἱ ήσβ, 18 Ώπ Ιπίογρο]αδίοη. ἘῬτος 

Τποϊοίέ αἰῆνπις 16 ο ο απίοπαβίθ, 1ί ἱ8 γαίαῖηοά ἵπ Ῥασείοις 

ἐοχύ. Ῥιί ναί ἶς ποί εα[Ποἰουέ απζλουΙϐΥ ασαϊηεύ 11ο {οβίπιοπΥ 

οἳ οοἹ]αίους, Ε]7., αὐ., 9οἩ., Τη., απά Γί 

Του ελθον, ελθομεν ἵν βιυφμιίοᾷ Ὦγ ιο 1, δ., Βου, 

Το. Ἠ. | 

Φιλιππου του ευαγγελιστου, «Β]]ήρ 1ο Πυαηρε]εὶ. 

Εο αρροατς {ο Ίανο Ώθοιη βἶνοα ἰο ἔλἨοξο πιο Ἰαά πο βἰαζοἆ 

ΡαξίοναΙ οἴαιρο, Ὀπί πιο ἐχανο]οᾶ {τοπι Ῥίασο {ο Ρίασο, απᾶ 

Ῥιοασλεᾶ αξ ιο Ἰαᾶ ορρονὐαπίψ,. Ἠασις. “ Ἐναηρο]θίς ἵπ 

Ώιο Αροβίο]ο ασο πογο ποῦ πο τορπ]αν ππά οοηδίπηέ {οασ]οτα 

οἱ ιο οματοῖ, Ῥαξ ποτο βοπὺ Ὁγ ιο αροβίος Ἱπίο γαῖοιβ 

οἶδίοβ; αέ υοἱ εἰεπιοπία γοἰφίοπί Ολγδίαπα ἰἐγαάετπὶ υεὶ {π- 
σἰἐιίοπεπι «4ροφἱοϊογιπι οοπἰὑπαγομέ,’ ΙαίΠ., 45 το[ονισᾶ {ο ὮΥ 

Ῥχοίοσεου ἸΠπαο]οίέ, νο]. 8, Ρ. 516. 16 19 οηἵγ [οαπά Ίσιο {Ἡ 
Ώιο Ἰοοῖς οἱ Αοΐς, ππά ίσο ἵπ Ῥαμμα ορἱςί]ος, Βρὴ, 4 :11/ 

2 Τϊπι, 4 τ δ. 

Γ Αγαβος--τις προφητας, Ὁν Ο0Υπΐη Ῥτορ]ιοῦ, Πχού πιο] οἳι, 
11 128, παπᾷ απαί Ίπ ἐᾖς Ῥ]ασο, Το {5 Πονα ἴο 18 ουΙ7 α5 ο 

Οσον ρνορ]ιού, 
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ΚΙΝα ΣΑΜΕΡ᾽ ΥΠΠΦΙΟΝ. 

19 Τ]6υ Ῥαι] απδιγογθᾶ, Πα ῦ 

πιθΏἩ 76 {ο ὪΨθθρ, απά {ο Ῥγθσίς 
ππηθ Ἠθανῦ Ἱ {ου 1 απι τοιάΥ πού 
ίο Ῥο Ῥουπᾶ οἩἱγ, Ῥαΐ αἰδο ο 

ἄἱο αὖ ζογαβα]οπι {ου ἴμο πᾶπιθ 
οἳ {με Τιονᾶ ἆαςιβ. 

14. Απᾶ π μοι Ἡο πνου]ά ποῦ 

Ῥο ροιεααᾶεά, ννο οθαβοᾷ, δαγΊης, 
Τ]ο υγ] οἱ ἴμο Τιονᾶ Ρο ἆο]πο. 

16 Απά α[ῖθον ἴποδο ἆαγε να 
ἰοοἷ πρ οιῦ ομ1Ί4ς65, απά υνεπὺῦ 

πρ {ο ὁ6γαβδ]οη). 

16 ΤἼριο υοηῦ 1 5 αἶδο 

οταν οἳ ἴἶιο ἀῑδοῖρίες οἳ 068- 
Ώγθα, οπά Ὀχουσμύ να ιοιι 

οπς Ά[παδου οἱ Ογρτας, απ. οἷά 
ἀἱθοίρ]α, γη ἰδ νο πο αμοι]ά 

Ἰοᾷσο. 
17 Απᾶ ν]οπ ννο νΥΟΥΘ ϱ0Π16Θ 

ἰο οογαξαίσπι, 16 ὑνούμτοι 16- 

οοἱνοᾶ 9 σ]αά]γ. 
18 Απά ἴπο αι {ο]]ον]πρ Έα] 

νυοπ 1η σου] ας αηίο 6απωςδ: απὰ 

911 {χο οἱάσγς 'εγο ρτεδεηῦ. .. 
19 Απά νν]οι Ίο πα δα]αζοά 

Έποπι, ο ἀεο]αιεᾷ ρανὐοι]αι]Υ 

νημαῦ ἐλίησα ἀοἆ Πα ψτουισ]ὺ 
4πἹοΏςσ {πο (οπά]ες ὮΥ Ἠΐ5 πηῖη- 
Ι801Υ. 

90 Απᾶ γιοι {μογ Ἰδαγά {, 
ἴπεγ ρ]οι]βεᾶ {ἐο Τιογά, αηά εαῖἀ 
απο Ἠϊππ, ῶποα ςοοςῖ, Ὀνοί]αυ, 

Ίουν ΠΙΣΠΥ {λουδαηάς οἱ ᾖονς 

απΏσΙς ΣΗΧΤ. 
Α μ 

18 ἀπεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, Τί 
- { 

ποιεῖτε Κλαίοντεν καὶ συνθρυ- 
/ Ν ϕ Ν 

πτοντές µου τὴν καρδίαν; ἐγὼ 
Ν 3 / ω ὰ 5 Ν Ν 

γαρ οὐ µόνον δεθῆναι, ἄλλα καὶ 
ε ο] ᾽ ε κ « ] 

ἀποθανεῖν εἰς “Ἱερουσαλὴμ. ἑτοί- 
λ - / - 

µως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
ο Ν 

Κυρίου ᾿]ησοῦ. 3 «Ηὴ πειθο- 
/ λ - / 

µένου δὲ αὐτοῦ, ἠσυχάσαμεν εἰ- 
/ Ν / 2. / 

πὀντες, 7ο θέλημα τοῦ κυρίου 
γενέσθω. 

16 Ηετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας 
ἀποσκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς 
ε / .ν 

Ἱερουσαλήμ. συνῆλθον δὲ 
καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισα- 
ρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντεν παρ ᾧ 
ξενισθῶμεν, «Ἠνάσωνί τινι -Κυ- 

/ ” { α 

πρίῳ, ἀρχαίῳ µαθητῃ. 
ΟΠΓΕΗΝΟΜΕΝ{)Ν δεἡμῶν 

9 ε / / ε͵ / 

εἰς “Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἐδέ- 
ζαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 1 τῇ 

/ [ή α Ν 

δὲ ἐπιούσῃ εἰσῃει ὃ Παῦλος σὺν 
5 Ν { / 

ἡμῖν πρὸς ᾿Ἰάκωβον, πάντες τε 
/ 

παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 
/ Ν 

19 καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς, ἐξη- 
« ἁ 9 

γεῖτο καθ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίη- 
ς ἑ ο 5 Χ ον 

σεν ὁ Όεος ἐν τοῖς ἔθνεσι δια τῆς 
- Ν / 

διακονίας αὐτοῦ. "Ὁ οἱ δὲ ἀκού- 
ο) Ν / 3 

σαντες ἐδόξαζον τὸν κύριον: εἷ- 
/ . ο ”. 3 Δ 

πὸν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς ἀδελφε, 

ἨΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

Ῥατ]. αηβνογοἀ, ΊΠαῦ ἄο γοι, 
υὙθερῖπς απά ὈῬτοαίηπς πι 
"ποατς {ον Ι απι τοδάγ πού 
οπ]γ {ο Ῥο Ὀουπά, Ῥαΐ ἀ15ο {ο 
46 αἲ 2 6υαδα]οπι [ου ἴμθ πᾶΠΊθ 
οἱ ἴπο Τιονὰ 56818. Απα ννθη 14 
πο οου]ά πού 6 ρογειαά θά, νο 
οο88εά, βαὖ115, Τμο ννΠ] οἱ 

Όμο Τιογά ο ἆοποι 
Απά πίζου 6ος ἆαγβ νο 15 

Ἴγαοσϊκοά αρ ους "ραρσαςο, οπά 
πγεπύ 4Ρ {ο Φουαδαίθαι. Τηους 16 

[επί να 5 οοτίαῖη οἱ {ια 

ἀἱξοίρ]ες οἱ ΟἛβαχεα, Ὀτησίπς 
48 {ο ἹΜπαξοηυ α ΟΥΡΤΊ8ΗΏ, 8Η 
οἷά ἀἱδοῖρίς, νι νλοπι νο 
αποτα]ᾶ ']οᾶρο. 
Νου ΥΝΠΘΕΩ Ὑ6 6Γθ 60Π1θΘ 17 

{ο ᾿Φογήςδαίοπι, ἐῑπο Ῥγδίμτοτ 

βΙαᾶ1γ τεοεϊνθά δ. Απά ὕμο 18 
4αγ μΜο]ονίης Ῥαα] νΥοηὺ ἵη 
ψζ] 6 {ο 4Π168, ατιά ο]] {πο 
εἸάθιβ 1νειςθ Ῥγεφπεηῦ, Απά 10 
ΦΨΘη 6 Ἠαᾶ βα]αίοά α{θπι, 

Ἡθ τε]αίεά Ῥαγμου]ατ]γ ν]αῦ 
Ομησς ο λαᾶ νχουρΏί 
4ΠπιοΠΡ Όιο ἀοεπίιος {μγοιρσα 
Ηἱ8 ταϊπΙκγ.  Απά νπθεη {16Υ 20 
πεατά 16, ΤΠ6Υ ρ]οτίβοά ἔῑιο 
1,ογνᾶ, απά φαῖά {ο Ῥαα], Τοια 

5οο, Ὀτοίπαν, υ]λαῦ "πιγτ]αᾶς 
οἱ Φ6υνβ {1εγο 4 νγ]ο Ἠᾶγε Ῥο- πόὀσαι μυριάδες εἰσὶν ᾿Τουδαίων 

δ Συνῦρυπτοντες µου την καρδιαν; Ὀτοα]ίπς ταν Ἠθητί 

Πμοίν ἀδίτοςς 1 ΙΠΠΟΟΘΕΒΑΙΥ. «Άτοιμως εχω. ο ἨΔπο 3 

Ρο]ά οκγπιοσοἩ, οηἳς] {ο 9318, οπαρ. ὅ : 41, µατηξιωθησαν ατι- 

µασῦθηναε, πτοτο ποοοαπζθά πνοτίΏγ {ο ὃο ἀϊδριποθά, ἐο Βατ 

5Ἠηπηο {ος Πὶ5 παπιο, Ταοἷς., Ιαΐπ. Έλορηης οχγπιοταπι Ίπρββο 

οὔβουτατπς, 0αβεααδοπας οὐ 1Γοἰβις, 

Ὦ Έπισκευασαμενοε ἰδ Ἠοτο ῬτοίθιαὈ]ο {ο αποσκενασαµενοε, 

Ἡπι Ἡε, ὓ, Πασϊς, 'λαυΐηπςρ /αομεά 1 οἱ” ὕααβραρα, απᾶ 
Ῥτορατος {ου ἔιο ]ουῦπογ 37 πιαίπς πρ ους Όαρραρς, Ῥοίά,; 

«πο Ἠαγο ραῖ ους ροοᾷς προπ,” Ῥεηπ, 129, Β]οοπιβο]ᾷ αδ]ςς, 

ΨΤΥ αποσκευασαµενοι επου]ά ποῦ ΠΙΘΑΠ {ο Ῥὰσῖς πρ Ὁαρρᾶσο, ἂ8 

ἐπο β1πΠο γ6τὈ Βἱᾳπ]ῆοΒ εποπεταγε αἰυωπ. Ἰ αρρτοΏεπά {ο 

ΕΔΒΟΏ {0 Ῥθ, Ῥθοσμξθ {ο ῥραε]ε ερ εἱρηίβοξ οπεγατε, απ ἶβ ἔ]ιο 

ΥΟΤ6Ο οἱ σποπύτατα. Μαὐμεοί τοπάς, επισκ., Φο]ο]”, αποσ». 

Ῥεπη, 

).γοντερ-- Ἡνασωνε βὐππᾶς ὮΥ πἰθγασίίοα {ος αγοντερπαρα 

Πήνασωνι παρ ᾧ ξενισθωμιεν, Ὀτπείπρ 118 {ο ἠΠπαδοτ, τνἶε]ι 

πγλοπι στο δ]ιου]ά ]οάμο. (016. Μεγ., Ὀο ἸΤαιία, Παοεί{.) 

Αρχαιῳ µαῦητῃ Ξ- µαῦητῃ απ᾿ αρχής, 3Ώ Ἀποϊεηό, ποῦ απ 

αροᾶ ἀἁῑεοίριε, Ίο πποτο {ωπι Πατ] ΡαΥ, απ οἷά ἀῑδοίριο. Ίο 

ΠΙΔΥ Ἠλγο Ὄθοτ οοπτεγίσᾶᾷ οπ {ο ἆαγ οἱ Ῥοπίεσοβύ. Παοῖς, 

} ἘΠί5 66οπῃς {ο Ὦ6 ἔμο Π/, πιο ἐμο βροβί]ο σἰδἰ(εᾷ Ἰοτι- 
επἰοια, εἶπος ς βοί οι αραίπδε {ιο Ῥτοίητου πὐ Ὥδπιαροι, 
Του εδεξαντο, απεδεξαντο 15 Ῥτείοτγος ὮΥ Ἠπ., Τε. 

κ Ίῃ---επιουσιαν ΟΠ, οἱ ἱταπιθάϊα(ε]γ βἴτου, ἐοῖν αὐτίνο], 

}. Ασπασαµενος αυτουρ. Ἶπ Ν. Ἐ. ΟΙΙΤΕΠΟΥ 1έ ἵ6 Ρεποτα]]γ 

τορτοβοπῖοᾶ ὮΥ σαἶωίδ, επινταςσδι ΕΤέε. 

ἆΙια τηε διακονιας αυτου, ὑιτουρῖι Βΐβ πηβίσγ. 

απ Ί]οσαε µενριαδες, μας πιγτὶπἆς, πια] 1ιιᾶος, Ῥδίογο. «ζη- 
λωταε του γοµου, πεπ]οίς 109 (λε ἴσιυ, Ἀπ οΏ]εοξίγο σοπἱ{ἱγθ, 
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ΙΙΝΟ ΙΑΜΕΘ) ΥΕΗΕΒΙΟΝ. 

ἐπσοιο ατα ο Ῥε]ίθνθο; απά 

Όιου 319 αἰ] Ίεσ]οις οὗ ἴμθ Ἰανν, 
91 Απᾶ {π6γ αἲο ἱπίοιπιεά οἳ 

ἴιοο, ἐμοῦ ίλοια {ζευο]μεςύ 911 {μα 

1ονήβ νυλ]οἳ 816 ΠΠΟΗΡ {πο οπ- 
εϊθς ὕο {ογδαίκθ Μοβαθ, 5.7ἱηΡ, 
ἴἶαῦ ἴΠεγ ουρ]ό πού ο οἱοιπι- 
οἶεο (λε οἱ]]άνοη, ποϊλθι {ο 

γνο]ὶς αἴνοι {1ο οβίοΠ1Β, 
90 ]ιαῦ 19 16 Πιετοίογο ἡ γμο 

τη] Πέαάο πηιβῦ πεθάς 60Π16 {ο0- 
σοίλαι: {οΥ ἴ16υ ο] Πθαν Πιαί 
ἴποι ατό 60Π16. 

98 Ὄο ἐλαγείοιο 9] παῦ νο 
ϱαΥ {ο ἐποε: Ίο Ίαγο {οι ΠΊΘΗ 
συμίοῖ Ώαγο 5 νο οἩ ἴπθπι; 

94 Τμεπι ἴκο, απά Ῥρυπ(γ 
μψβοι{ νν παπι, απᾶ ϱο αἱ 
οἨσιρος πι μδπι, ἐλαῦ που 
πιαΥ 5ΠΏΥθ ἐαῖγ Ἠθηᾶς: απά αἱ! 
ΠΙΔΥ Ἰκπου ὑμαί ποσο Όήπσβ 
πνλογθοί {1ου ννοις Ιπ{οτιπεά οοἩ- 
οθυπίπρ ἴλοεθ, αὖο ποἰλμίησς Ραῦ 
(αέ οι {1Υςε]{ αἰδο υα]]κοςύ 
ογάθι]γ, απᾶ Ἱκεεροςύ {]θ Ίαν. 

96 Απ ζοιοβίης πο (οπίϊ]ος 
ίσο] Ὀε]σνο, νο Ίάγθ Υυτ]{{θή 
απά οοπο]αᾶςά ἐλαί ἴ1π6γ οΏδοιγο 
πο δυο] 0115, 8.ὖο ΟΠΙΥ Ὅπαῦ 
ἴμου καορ {λεπιφε]νθς {1οἨ1 (ήπρς 
οβοτεᾶ {ο 1ᾷοἱβ, αηᾶ ἔοπι Ῥ]οος, 
απά {οπι κὐταηρ]θᾶ, απά οι 
{ουπϊοδυἶου. 

26 οι Ῥαα] ἐοοῖς {πο ΓΘΗ, 
απᾶ ἰμο ποχύ ἆαγ ρα γῖης Πἰπῃ- 
βο]{ νέα ἔλποπι, οηίσιος Ιπίο ἴμα 
{οπιρ]ο, ο ΑἰσπαΙ[γ ο αοοοπη- 
ρΗβμπιοπύ οἱ {πο ἆαγε οἱ Ῥριτί- 
Ποδήοῦ, απ] ὑλπαῦ απ οΠθιίπο 

αΕβΕΕΣ ΤΕΣΧΤ. 

2 / / 

τῶν πεπιστευκότων. καὶ πάντες 
- / / 

ζηλωταὶ τοῦ νόµου ὑπάρχουσι. 
ϱι / δὲ Ν . ϱϐ 

κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι 
3 / ΄ 3 
ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ 'Ἡω- 

8 Ν Δ ο) / 
σέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας 
᾿Τουδαίους, λέ. ὴ : ουδαίους, λέγων μή περιτέµνειν 

ς Δ Δ / Δ ο. 3 
αὐτοὺς τὰ τέκνα, µηδε τοῖς ἐθεσι 

. ο / 

περιπατεῖν. 3 τί οὖν ἐστι; πάν- 
- ο Αν / 

τως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν' ἀκου- 
ΔΝ [ιά / ων. 

σονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας. ἓὃ τοῦ- 
οὰ / /. 

το οὖν ποίησον ὃ σοι λέγομεν' 
- / Δ 

εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχην 
3/ 315 ε ο 24 / 
ἔχοντες ἐφ ἑαυτῶν" τούτους 

Δ ε / Δ 
παραλαβὼν ἁγνίσθητι συν αὖὐ- 

- / ο) 

τοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
σ / Δ Ν 
ἵνα ἑυρήσωνται τὴν κεφαλὴν, 

Α / α 5 / 
καὶ γνῶσι πάντες ὅτι ὢν κατή- 
χῆνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, 
” Δ ο) Δ ... Ν / 
άλλα στοιχεῖς καὶ αὗτος τον νο- 

[4 Ν ο 
μον φυλάσσων. 3 περὶ δὲ τῶν 

/ -ν ν 

πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπε- 
/ / 

στείλαµεν, Κκρίναντες μηδὲν τοι- 
- - 3 8 Ν 

οὗτον τηρεῖν αὗτους, εἰ µη Φυ- 
/ Ν / ῃ 

λάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλό- 
Ν - θυτον καὶ τὸ αἷμα καὶ πνικτὸν 

ΔΝ . 

καὶ πορνείαν. 3 Τότε ὁ ΙΠαῦ- 
Δ Δ 3/ ο 

λος παραλαβὠν τους ἄνδρας, τῇ 
- 5 

ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνι- 
Δ / Χο Ν 

σθεὶς εἰσῃει εἰ τὸ ἱερὸν, διαγ- 
/ Δ / . 

γέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τών 
ς ο - - ο Φ 

ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ 

ΕΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ἰουοᾶ ; απά ἴ]ιογ αγο 31! Ζ6α1οΒ 
{0 ἴμο Ίαν; ΠΟΥ ΌΠ6Υ ἠανθ 21 
Όθεη Ἰπ{ογπεᾶ οοποειπίης 
γοι, ἐλαῦ γοι {εαοὮ αἲἰ πο 
4698 ΝΟ 3ΔΤ6 ΔΠΙΟΠΡ ἴμο 
θπίί]ος "αροδίαδγ ΠΟΠ Μο- 
868, 54ΥἱΠΡ, Όλοῦ ἴΠ6γ ουσιῦ 
ποῦ {ο οἰγοαποίθ ἐλαῖν οἰ]]- 
ἀνθῃ, πα] {1ου ἐο υνα]ίς α[ἴαν {11ο 
ουβίοπ. Πού {ηου 16 οἱ] 
Τμο ππ]έαάθ πας πθεζς 
οοπιθ {οσθύἩθν; {ου ἰπαγ υν]] 
Ἀθαν ἐ]αῦ γοι Ἠανο οοπ18. Ὦο 
018, ιογείοτε, νο Ὑο. 84Υ 
{ο γοι: Ίο Ἰανο {οι ηΊΘΏ 
Φ]ιο ανθ α νο οἩἳ {Παπι- 
βοἱνος; αἰα]ίπς μεσο υΐ]ι 
γοτχβα]{, ΡαἩγ γοιγβοΗ υνΙδῃ 
ἔλθιη, απά Θδυγ {με σμαγρος {ου 
ἔμοπι, Ελαῦ ΤΠεΥ πια βμανο 
ἐιοῖν εσάς: απά αἲ] ννἩ]] Καπου 
ἴ]αῦ Έποβο 0πῖηρφ οἱ ν]ο] 
Ππ6γ νν6γο ἱπ{οσηιθά οοΠ6ΘΙΠ- 
ης γοι, αἲθ ποίμίηρ, Ῥα0 ἐλλαῦ 
γοι γουχβα]{ αἶδο υγαῑίς οτάσι- 
1, απά Κεορ ἴμο Ίανν. 

"Ῥιῦ 48 τοβρεοίβ ἐῑο ἄοπ- 
Ἠ]οβ Ὁ'ο Ἠαναο Ὀο]ονσᾶ, ννο 
πανε αἱγεαᾶγ νν]ἐὔεή απά οοΠ- 
ο]αάεᾶ, ναί ἴ]16γ οὔβοιγο πο 
5ος {Πίπρ; οπἱΥ ἴΠαῦ ἴλογ 
αὐθίαίη Γγοπι ἔμ]ηρε οβειαά {ο 
14οἱ5, απά Ίοπι Ῥ]οοά, απᾶ 
{οσα (λπρε αἰταηρ]αά, απἆ 
{γοπι αἰ] Κῑπᾶς οἱ Ιαι’άπεςε. 

Τῃπου Ῥαα] ἰοοῖς ἴλπο Ἱηση, 
απᾶ 11ο ποχί ἄαγ ρατί(γΊηρ 
Ἠάπιβο]ς να] λσοαι, οπεγεά 
Ἱπίο πο ἵεπηρίθ, αππουποῖπρ 
ίλο Τα]ΠἩπιοπύ οἳ {ο ἆαγβ 
οἱ ῬαχϊΠοβίίος, 1 ιο ο[ἵθί- 

3 Αποστασια, δίαπαϊΐπᾳ οἱ ποῦ πιοτο]γ, δἰαπζ πρ ο, Ὀαῦ 
σἰαπαΐπα οῇ /γοην. Τλπἱς ἴθίπι, πουν ἐγαηβίογτοᾶ Ἰπίο οἱ’ 11ή- 

β"αρο, πθεῖς πο τορτοβοπ{λγο, {Ταντας, οπιε{οᾶ Ὦτ ΤΠ. α8., 
38 βοπιονλαύ ἀουδα]. 

ο Πι ουν εστε; τυλαί (ἶιεης ἵ5 1 πιογο {απι]ίαν αμ, ναί, 

Βιοτοίουο, ἶς5 13 

Ρ 4018 αἱομο πιπάο βαο] τουβ. ΤΠ{ς βοξέ]οά εΠποῖν πα ἠοπα]{έγ. 

α Τουτουε παραλαβων ἀγγισθητι συν αυτοις, και δαπανήσον 

επ αυτοιρ, ἑα]οίπς «ἶεεο τον (δεί ριάζ ήρο ωλ]ν 
ἔἶνοπι, 

5 Περι δε των σπεπιστευκοτων εὔνων, δέ, πα τοβροοξ {ο 

ἴλο ἄθπίΙ]ος ἹνἩο Ίανο Ῥε]ουθᾶ, ἡμειο, τυε (ἴ]ιο προβί]ος απᾶ 

Ῥτούμγοα αὲ «εγαβηίοπι), οοπαρεο]οπάς {πο π]οῖο αβαοταὈ]γ 

οοπγθποᾶ αὐ ᾖογηβα]οπ, τοροτεοᾷ, “'Τμο προβί]ος, ἐῑιο ο]άστε, 

απᾶ ἴλο Ῥτοίμται, οἩ. 16: 35, Αποομίας, Ὀγτίαπ, απᾶ ΟΙΙ- 
οἶαπ ἀθπΐ]6ς, οοπβΜἰἑαίοᾷ {πο Ῥτοί]γου αἀάγορβοά, 

 ΠΠαραλαβω» τοίετΒ {ο Ἠϊ6 οοπηθοίίηρ Πήπιςο] νι έπεπι, 

35 {η γ. 24, πού ο Ἠἱ5 ὑ]πρ {σπα {ο ἐ]ιο {οπιρίο, «Συν αυτοις 

Ῥο]ομρς {ο ἀγρισίλεις, ποῦ ἴο εεσῃει, Μθγ. Ἠποῖς, ὕ απποιυίηρ 

ἔμε Πε] πιεηί ο) ἴ]ιο ἆαις ο) ἴἶνε ρωτ{βεαίοπ. 
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ΚΙΝά ΙΑΜΗΕΘ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

οι]ά Ὃο οβονοά {οἵ ΘΥΕΥΥ οπο 
οἱ έλεπι. 

ϱ7 Απά ννΊοη ο 66ΥεΠ 41γ8 
1ναιο οἰπιοβῦ οπάσά, ο ἆοὶνβ, 

νο] Ὕνογο οἱ Αρία, νου Ε1οΥ 
βαν Ἠΐπι ἵπ ιο {οιπρ]ο, 5ὔγοά 
ἩΡ δ]ἱ {ο ρθορ]ο, απᾶ ]αϊᾷ παπᾶς 
οἩ ΕΐΠῃ, 

25 Οιγίηςσ ομ6, Μου οἱ Ι5γασ], 

Μαὶρ. Τίς ἵ ιδ παν. ἐμοῦ 
ἐοαο]ιείἩ αἲ] Ίπου Θν6ιΥ νλοιο 
ασαἰηκί {πο Ῥοορ]ο, απά ἐλο Ίανν, 
απά (Πῖ Ῥίασο: απά Πίµου, 
Ῥτουσό ἄγοοίΑ βἱδο Ἱπίο Ί]ο 
ἱειπρίθ; απά Παίῃ ρο]μαέοᾶᾷ Ες 
Ι1ο]γ Ῥ]ασο. 

99 (ου ἴλα6γ Ιαᾷ 5εει Ῥείογε 
νι Ἠϊπα 1η ο οἱ, Τεορ]]- 
ΠΒ, δη. Πρηθδίδη, Ίνηοπι που 

βαρροβοά {παῦ Ῥαυ]ἱ Ἠδά Ρτουση{ 
1πύο ἐῑο {αιμρ]ο.) 

90 Απά αἰΙ ἴλιο οἱ ἵσας Πιου- 
ο, απᾷ ἴ]λθ Ῥοορ]ό ΥΠ {οσθύ]ιο: 
Ώπᾶ πο ἴοοικ Ῥαα]. απά ἆνουν 

σπΏσις ΤΕΧΤ. 

προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου 
αὐτῶν ἡ προσφορά. ᾗ ὡς δὲ 
ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συν- 
τελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾽4σίας 
᾿Τουδαῖοι θεασάµενοι αὐτὸν ἐν 
τῷ ἱερῷ, συνέχεον πάντα τὸν 
ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 
ἐπ᾽ αὐτὸν, 3 κράζοντες, "Ανδρες 
᾿Ισραηλῖται, βοηθεῖτε. οὗτός 
ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ 
λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τό- 
που τούτου, πάντας πανταχοῦ δι- 
δάσκων" ἔτι τε καὶ “Ἕλληνας 
εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ κεκοί- 
νωκε τὸν ἅγιον τόπον, τοῦτον. 
39 111. σαν γὰρ προεωρακότες Τρό ρό- 
φιμον τὸν ᾿Εφέσιον ἐ ἐν τῇ, πόλει 
σὺν αὐτῷ, ὂν ἐνόμιζον ὅτι εἰς 
τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ {Γαῦλον. 
δ0 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ 
ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ: καὶ 
ἐπιλαβόμενοι τοῦ ΙΠαύλου, εἷλ- 

ΚΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

Ίης εον]ά Ῥο οὔεγαᾶ {οΥ εδοΏ 
οπς ο{ {νσπῃ. 

Νουν 45 έλθ βονοη “49γς π6γο 

αροιῦ {ο ὃθ οοπιρ]είοά, ἴλα 

1θῦςβ ὦ]ιο πνογο οἱ Αβία, 11η 

Ώιαογ β.νν Πΐπι πα νο οπωρίο, 

βὐγγεᾶ Ἡρ αἰ] ιο ῬδοΡίο, απά 

Ια]ᾷ ἨηπᾶΒ οἩ μπι, ουγῖης οἱ, 

ΙΦγαθ]1έοβ, Ἠθ]ρ! ΤΠίς {8 {λο 

ΙΠΑΠ Πο {δασμος αἱ πιοι 

6ΥΝΘΥΥ νήσο αραἰηκὺ ἐς 
Ῥθορ]ε, απᾶ ἴ]ιο ]α9ή, απά ἐλ]ς 

Ρίασθ6: απά {α1ῇ6ς "4ἱδο ας 

Ρτουσ]ί τας] Ἰπίο {πο ἵθηι- 
Ρ16, απᾶ Ίας ρο]]α{θἆ ἐ]]5 ΠοΙγ 
Ῥ]αοθ. Το 116Υ Ἰαᾶ {οι- 
ΠΙΘΥΙΥ 866Ἡ η] έ]ι Πΐπι ἵη ἴμο 
οἳὔψ, "Ττορβϊπιάβ, η Ἠρῃοβίδη, 
ΦΥΠοπι Π6Υ δαρροςθᾶ ἐμαί Ραυιἱ 
παά Ὀχουρ]ᾗύ Ιπῖο 11ο ἐειηρ]ο. 
Απά αἰ] ἴμο οἱἵψ νναβ πἹογαά, 

απᾶ ἴηο ρεοΡρ]ο τα "θοραίλου, 

απά ομως Ῥα11, {Π6Υ ἀγασροᾶ 

2Ἱ 

5 4ὲ ἑπτα ἦμεραε ΤΟ(ΟΙΑ {ο ἧμερων του ἄγνισμου, Υ. 30. 

Οἱ απο τῆς «σιας Ίουδαιοι, το Αβίατῖο ο οιγξ---ρΏοσοηςα]αν 

Αβία---ποῦ {ἱιο οοπἡπομῦ 5ο αἱ], 

Ἔννο ορἰη]οΏΒ 8γς Όσοῃ οπἑοτίαἰποᾶᾷ οἳ {1ο Ὀραιίης οἳ {ο 

Ἱπιρονί οἱ ἐλοξο 56ὐεν ἆαις, πΠοί]θυ ἵπ τοίοτοηοο {9 ἐἱιο ο0Πῃ- 

Ρρἱοµίοπ οἳ ἐαο Ὄοιυ Ἰεδο]ξ οἱ ἵπ ταίοτοποθ {ο ἰπεθ οτῖος πο 
Ώνο γοῖν πνου]ᾶ οθαςο---ἴ]ο Πγεί Ὀοῖπς {1ο γοῖν {έξα] απᾶ έ]ιο 

οἵ]ιευ {ἶνο οοταρ]ο(ίοπ οἱ 195 πιο, Τ1ο Ἰαςί 15, Ἱπ ος ]πᾶς- 

πηρπύ, Ῥτε[εταδ]θ {ο {1ο Πτεί; {ΟΥ ἐο Πτβῦ {6 ορβοβοᾶ {ο εὗρον 

µε ἠγγιαμενον εν τῷ ἑέρῳ, ΟἩ. 34118. Τ1ο Υοιν παδ γεύῦ προη 

Ἠΐπῃ αξ ἐ]ιο Έππο οἱ 5 αιτοςί, 

Ὡς δε εμελλο», ΠΟΠ 385 {Ἡο 8ΟΥΟΠ ἆαγα πεδίο αθομί {ο ο 

εοιηρ]είσᾶ, 1. ο.) αοσοτάΐηᾳ {ο {ο τίους ποπθτα]ἰγ οπ{οταἱποᾶ, 

ἴλε δευοη ἆαγς ἀατῖας πεΏῖο] ὅἶιο τοῖν οὗ {ἶθξο Ναπατίέος πα 

ΒΕΠ {ο σοπ/ίπαο, Α[ίου Ῥαι] Ρ6ςβΠ1Θ αν ραΝ{γ {ο 16 (Ἠαηρ., Ιζπίπ., 

Ο1β]ι., Ώο Ὑγ.). «4ἱ, ἵπ ἴΠί6 οᾳ5θ, Τ6ίοΓ6 Το ἴ]ιο ἆαγς πηοπ{οποἆ 

ν.26.. “ Αἱ, Ῥείογο ἕπτα ἥμερων, Ίπ Ὠπλ6δ σοππθοῖοὮ πιοβέ πα- 

έΤΑΙ1Υ τεσα]]8 {1ο ἧμερων του ἄγνισμου 180 βροκοπ οἱ,” Ἠαοῖς, 

«γΥΠθη {ἶνο βοτοη (8Υ5 Ίνοτο α]πιοδύ επάθς,) Ἠαἰκοίε: ας ἴἶιο 

βοτοη ἆαγς ποτο {ο Ῥο οοπιρ]οίοᾶ) Τ]οπαρ,; « απᾶ Ὕνμεη {πο 

βογοπίἩ ἆπγ απἠγοῦ ἈΠανᾶ.ς ««τνετο αροιὲ {ο Ῥο ποσοπι- 

Ρἱἱε]ιος Ίψσς., Ὁοάα,ς «πλου ἔἶλο Βογοπ ἆπγβδ ἵποτο αἰπιοδὲ 

οπάσά,2 Βοοίμν, 

α Ετι τε και, απ Γιἱ]ιεγ αἰεο. ΤΠἱ86 πΙίἩ Ἰμαἷο ἵΒ α 6ΟΠι- 

Πιοῦ Ρησαςο, Τη 1ΡίΒ ους, ος, τν 11 21261 9: 1, οἱο, απᾶ, 

Γπίνον αἶδο, 1ποτεουετ. Τε ἵδ {οάπᾶ 8Ώοτο οπο Ἰαπάνοά απά 
Β{ της {π ἐής εηρ]ο Ῥου]ς οἱ .Αοἶδ, απά Ῥαΐ 6ΘΥΟΏ {1ηος {η 

Μἱ6 ροβΡα]. 

» ἘγορΙίπχις έλο ἹἩρηοείαπ Πτδῦ 4Ρροαῖδ Ίπ οἩ. 20: 4, απά 

αραία ἵπ 9 Ίῑπι, 4: 20, Ῥαιἱ 196) Ἠϊπι ἰοῖς οὐ Μήσίαθ, Ἴγο 
Ὠθαχ πο πιογο οἳ Ἠϊπι, 

Ν Συνδροµη, Απ ἅπαξ Λεγομενο», ζοππᾶ οπ]γ ἵπ θή5 Ρ]ασς 
Τὲ Ἰπάίοαίοβ ο εοπεοιγδθ; οβροσ]α]]γ α ογουᾶ ταβη]πρ ἰοροίλον, 

ο) Παβε]γ αξεοπιθθά. 145 {παιῖ]ν βρταπρ {τοπα τρεχω, 1 η--- 

συντρεχω, 1 ταπ ἰοροίμου νι οἴει, Ἠεπορ {π ο]ηβθίο 

ο«ΓΙΟΠΟΥ, {6 ταρτοβοη{ϐ ΑηΥ ογοιγᾶ οἱ ροίβοη5 βαάάσπ]γ οπ]]οά 

{οσοί]ιοι, οὗ αβδοπιν]θᾶ; 6ΥΟΠ ἃ πιοῦ, «ἆυνδρομος, Γοιη συ]- 

τρεχω, ΔΩΥ ππαυ]θπους οτοπά, μαδ]ψ ϱαὔοτοὰ {ος αηγ Ἰητθπί, 

οὗ ΡάΓΡοΣο, οοπβἑα{έοΒ  σοποριτ6, 1Τέ 18 οοπιροβοά οἳ εἴιοςα 

πλο, {Τοπι Ραβδῖο, οἨ οχοϊἰοπιθηΐ, 6ΟΠΥΕΠΘ. 

Ελκον---ἱερου, ἴ]ιογ ἀταρρθά πι οαῦ οἳ ἐλο ἑοπιρίο; απά 
εκλεισθησαν αἱ Όνραι, ο ἄοοτβ Ίποτο οἱοβοᾶ. Ἕγειυ λίπι οιιὲ 

1 {οο πιὶ]ά, ἔοο ἑατπο {07 {ί5 εοσπα, απά {ίς Ἰδηριαρο. Ῥοπιθ 

ορίπο, πέρπάϊπα ἔο 111 ἡήπι, 6 {οαπίπα ἐμαῦ Πΐ5 Ῥ]σοά πγου]ά 

Ρο]]αέο απἆ ἀθβοοιαίο ἔἶιο βαποίιιασγ. Πογίζοβ βΊοπο σου]ᾳ Ἱπην- 

ΓΗ] οπἳου Ε]ιο Ἠοίγ Ῥ]πσο. Τ]ο αἰία; οἱ Ῥαγπί-ο[οπίπρς, Ρο8- 

βοδείηᾳ ἨἩοσης, ΑΒ 11ο οπ]γ οὐποπσοᾶ παπά οοΏδογγα[ἶτο το[ηρθ 

οἳ {1ο Ὀ]οοά-ςαίτιοά εἶπποτ. ΤΔΕΥ ἆτασραά ίπ εαὔ, απά ἀπι- 

πηθᾷἱπίο]γ έλα ϱαΐος Ίνοτο οἱοποᾶ. 
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πινα ΖΑΜΕΡΘ) ΤΕΠΡΘΙΟΝ. 

Ἰήπι οι{ οἱ ιο ὑοπιρ]ο. Απᾶ {ονί]- 
ππἰζμ {1ο ἆοονα Ἡουο βι. 

81 Απά ας 116 επί αροιέ ο 
Ἐπ] Ἰα, Οάίπος ο.πιθ ππίο ιο 

ο]οξ οαρίαϊῖη οἱ 1ο Ῥηπά, ναί α]] 
2 ουπβαΙοπ Ίγαξ 1π η. ΠΡΙΟΘΥ ; 

92 Ίο ἠπιπισβ]α{ο]ψ {οοῖς 5ο]- 
ἀϊοι5 απά οοπἱυτίοπς, απᾶ ταἩ 

ἄοπη απίο {λοι. Απά πο ἴΠογ 

βα1Υ ἶιο ο,]οί οαρίαία απᾶ ᾖμο 5ο]- 
ἀἱους, ου Ἱα[ί Ῥοαῦίπς οἱ Ῥαυ]. 

8δ Τ]ιοη ἴ]νο ομῖθί σαΡ{αΙπ 61116 

ποαν απ {οοῖς Πἶπα, απ οοπαπθη{- 

οἆ ᾖάπι ἰο Ὦο Ῥουπά ΙΙ πο 
οἸιαίηδ: απά ἀἁοπιαπάσᾶ π]ο Ίο 
1788, οπᾶ σλαῦ ο παᾶ ἆοπο. 

84 Απ 5οιπο οτἷοῇ οπο πα, 
80ΠΙ6 αποΐμθχ, 4ΠΠΟΠΡ 11ο απ] {ή- 
ἰπᾶο: απᾶ πμοἨη Το οοι]ά ποῦ 
Ίσπου; ἴιο οδγἑαϊπίγ {ου ἴ]ο ἑαπηπ] ή, 
Μο οοπιπιωπάοᾷ μπι {ο ο οανν]οᾷ 
Ἰπ[ο {ο οα5{19. 

ὃδ Απά π]οη Ἡὸ9 6π1ο προπ ἐῑιο 
βἰαίτβ, 5ο 1ὗ τας ια! Ίιο Ίνας Όονπο 
οἳ ἴἶιο βο]άἰους, {ου ιο νἰοίθποο οἱ 
Ώιο ῬοοΡ]ο. 

86 Έου ἔλιο πι] ή ἡιᾷο οἳ ἐ]νο ροο- 
Ῥ]ο {ο]]οποά α[ίοι, ουγίπα, ΑγγαΥ 
ηλ 1η, 

δἹ Απᾶ ας Ῥαπ] πας {ο Ῥο 1ο 
1πίο ἴμο σπδί]ο, ης βαϊᾳ τιπ{ο ἐ]ο 

απΡΕκ τΕΣ2. 
}Σ ἃ 3/, - . - Ν 

κον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ: καὶ 
[ὸ / 

εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θυραι. 
81 / Ν » Χ Ε - 

ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖ- 
3 / / -. ’ 

ναι, ἀνέβη φάᾶσις τῷ χιλιάρχῳ 
. 4 ή [σά / 

τῆς σπεἰρης, ὅτι ὃλη συγκεχυ- 
« ο. 8 ὃς ῥ ο ται Ἱερουσαλήμ: ὃ" ὃς ἐξαυτῆς 

Δ ς 
παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκα- 

/ 

τοντάρχους, κατέδραµεν ἐπ᾽ αὐ- 
/ ε Ν σα Δ / 

τοὺς. οἱ δε ἴδοντες τὸν χιλίαρ- 
Ν / 3 / 

χον καὶ τους στρατιώτας, ἐπαυ- 
/ Δ - 

σαντο τύπτοντες τον «Π{αῦλον. 
Ε / δδ τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπε- 

/ » - ΔΝ Σ/ 

λάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσε δε- 
.ν / 

θῆναι ἁλύσεσι δυσί. καὶ ἐπυν- 
/ Ἀ 

θάνετο τίς ἂν εἴη, καὶ τί ἐστι 
/ αν λ 

πεποιηκώς. ᾖν ἄλλοι δὲ ἄλλο τι 
βό. εἰ -α 3 λ μ Ν ὃ / . 
ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ' µη δυνάµε 

Ν - Ν . λ Δ 
νο δε γνῶναι τὸ ἀσφαλες δια 

Ν { . 5) τον θορυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι 
”- . Ν / "5 

αύτον εἰς την παρεμβολήην. "' ὅτε 
/ / Ν ΔΝ 

δέ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς, 
/ / 5» ΧΑ ς Ν 

συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ 
.ν - Ν Ν ο 

τῶν στρατιωτών διὰ τὴν βίαν τοῦ 
] 5 / Ν Ν . 

ὄχλου. ὃν ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆ- 
Αα - / - / 

θος τοῦ λαοῦ κράζον, 4 ρε αὐτὸν. 
/ / 

δἹ ἸΗέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς 
Ν ΔΝ . 

τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει 

ΏΡΥΙΡΡΡ ΥΡΗΒΡΙΟΝ. 

Ἰήπι οιιέ οἱ {1ο "ἴθπιρ]ο : απά ἵπι- 
πιοβ]α}ο]γ {ο 4οους γογο βΗ116. 
Απᾶ "π8 ἴΠογ νγουο 5οοϊἶπρ ἴο 
4] ήπια, «γγογᾳ οαπΠθ τρ ἄΐο {πο 
οἰή αν οἷι «οἳ ἴιο οομονί, ἐιαί 
ο] ζονπβδαίοπι σας 1π. οοη{- 
βἶοπ; Ἡ]λο ΙπιπποθιαίοΙγ {οοικ 
αοἰάΐσονς απ οοημτ1οΠ5, απᾶ 11 
4οἵη ἔπρου Ποπ, «Απᾶ πιο. 
Πιο βαν ἴ]ιο οµ{ΠαχοὮ απά ἴ]ο 
βο]41ου5, έ1ογ "οσαδος {οσα Ώθαί- 
πο Ῥαμ]. ο "ιο ομ{]ανο] 
Ιᾷνοιν ποσα απ {οοῖς πΐπι, απά 
οοπηπαπάσἆ πι {ο Ῥο Ῥουπᾶ 
ΙΓ Ώγο οἰαίπς απᾶ Πποπίτος 
ο ΧΊνο μη] σέ Ῥο, απ. π]ιαί Ίο 
μαᾶ ἆσπο. αΒιί 6οπ1ο πἶπ ὅ]ο 
πογον πογο βλοπίης οπο 
Ονίης, απᾶ 5οπιο αποίΐ]ον: απᾶ 
πμοη Ίιο οοπ]ά πού Κποτ έιο 
οογαϊπίγ, ος. αοοοιπό οἱ ο 
ἑππισ]{, Ίιο οοπιππαιά ος, πι πίο 
Ῥο Ἰοᾷ Ἰπίο ο οαβίο. Απά 
γιοι. νο Ίνας "οἩπ ο εἰαῖτα, 
Η{ ϱ.1ΠΟ {ο Ῥα86 Ὀαῦ Ίο αβ 

νουπο ὮΥ νο δο]άίουξ, "οἩ αο- 
οουπέ οἱ {ιο γίοίσπος οί {ο 
γοονά.  Έον 
οἳ {ο Ῥθορίο {ο]]ογαᾶ, οἳΥ- 
πο οι, Άναν νῆι πι 
Απά αδ Τα]. παδ "αροιί ἴο 
ρο ]σά Ἰπίο ὧιο οαβί]ο, Ίο ραᾷ 

ἴλο πα] ἡιᾶο { 

9 9 

ως Ε 

.λ σ» 

5τ 

Σ΄ Τη αοσογζπησο γηΙζλ ἔ]ιο {οχῦ, ο οοἶοπ {9 Ῥ]ασσά αἴἴον ““{σπρίο.” 
Βο Ὑ/οβίαγ, Ἠ/αἷοί, Ῥομπα, Θσατ]οίό, 

Ρ΄ Ζετουντων, “88 ἴλον Ίνουο εοο]ίησ.” Ῥοπμπ. Ἐναδ., 6 το- 
χοπθίθοιις ]ής 1”. ϐ. 19, ὁ Ἡῑς ολοι σἰιαῖοπί) 

ὁ Ανεβη φασις, "Ψοιὰ οαπιο πρ. ο Ἠοῦ., Ἰμοχ. (αναβαινο.) 
Τ]ο Ῥτορν]οίΥ οἱ αἰνίὴς ανα 1ΐ5 Ῥτορου ἴονοο “πρ, ἶ οὐνίοιιδ; 
ιο οοπιπαη(Ίος γγας βἰαδίοπος {π {ἶο {οιγον οἱ Απίοηῖα, {ο αν] οἷι 
ἄνογο Ίνα5 αἩ αξοοπῖ Ὦγ δίορς. Ώοο αναβαῦµους, ἵη νΥ. 80. 

4 Τῳ χιλιαρχῳ, - ἴο ἔἶνο οἸή]ανοίμ Τα ννορᾶ, ον Πέου- 
11γ αἰσηίῇσς « μο οοπαπιαπᾶθυ οἱ α {λοιδαά πιο” ἶ5 ἐαηδίουνος, 
36 Ὑνο Ἠαγνο Ἠ0 βἱμο]ο ἔουπι οουγοδροηᾶ(ς {ο 18, 

5 Πε οπειρης, “ οἳ ο οο]ιονί.”.. ἸΝοβίου, Ὀἱοῖς,, Ώοᾶᾶ., βουι- 
1ο, Μανάσοῖς, 

Γ δυγκεχνται, “ ναβ ἵη οοπ[αξίου”.  Ῥσπι, Ἰγαἷκοί,, Ω1οἷς, 
Έν., “ ἀαῖξ οἩ οομ[ιςίου.” Όσο Ἠοῦ, Τιοχ. ος Ειίς γονὺ. 

δ απ αυτους, "προ {μοι Ἠοῦ., Τμοκ., επι (οι αεοιίδ.) 
ην «οοιθ. Ρ]. οἳ Π6Γ50Η8, 1ροπ.” 

πανσαντο τυπτοντεε, “ οοαδοᾷ οι Ῥουμς” 
Ῥδμυ, ῶοάᾶ,, ὣσαν]οίἓ, α 

Γ ο Ἰιο οήΠατο]”.. Όου γ. 81, ηοῖο, 
|. Ίγγεσας, « ἆνον πθι”. γακοῖ, Ῥοῇ., Ώου. (11οχ.) 
κιν εωη, "ἶνο ππὶρό οι. ΤΠ] ορία(ίνο ἱου]ά ποὺ Ῥο 1οη- 

ἀογοᾷ αξ αἩ ἱπήϊσπίίνο, Τε 19 {ο Ῥο ἀἰδήησα]ε]ιοά {νουῃ Ί]ιο Ἰπάίση- 
νο Ισ {ο]]οινα Ἱξ, τι εστι Όσο Ἰχο]ιορο (9αΠη)), Ρ. 142. 
Ῥστα, Υαἱρ., Ίδνας., « ομοίο) 

Β, 

ΤΨεξίογ, 

ε, “ πε "ης Ῥανήίο]ο ἴ6 αἀνοιβαίίνο, Θο Ἠγακοί ο 
Ἠποίξο, «μου; Βομοῦέ, «νονο;”. Ψα]ρ., 1νγαδι Ῥσσα, ΙΓ) 

» Εν 1 Το ρησοΥ εἰση]οαίίοι οί εν ἴα αρρτορε]α{ο, 
π Ολλῳ, “οονά  Ἐου. (Τ1οχ.), α στου, {λγοπρ," Υπ]α, 

Μου, ρνας., Ώσμα, “ας ᾱ, απᾶ Β. Ἐν, ο Θαογ, “ [οπἱο 
Ὃο Ἰνοίίο,  Ὑοἱικο,”. Τίς γνονὰ βἸιου]ά Ῥο ἀἰβιαραἱρ]ιος, {γοπι 
σπληίδος ἵη ἐναμβ]αήπα, Όσο ν. 960. 

υ βοων, “ νουο βοιθίηςσ.” Τή4 4ο] απ] Ῥεοιίς Τοχ. "Γιο 
Ππρονίοοῦ α]λου]ά Ίνανο 115 δα] οοπέὐιια(ἴνο ἴοχσο Ίογο, Θο γυἱο,, 

Ν[οηί,, 1ῤις,, ολα, φοἱιοί{, '' πια αυ.” 
ια [αοὴ]ι αοοιις.), “ οὗ ποοιηΐ οἱ. Τοῦ. (Τον) 
α Αγεσύαι, {ο Ὀθ Ισ.” ου (ῑής νοιὮ 1π Ἰοῦ. απᾶ 0 ᾷσ]]ς 

Τοκ. ια, Μουί, τας. Ώσσα, Οπβία],, ἀποῖ ;”. Βο]οίέ, “« ᾷο- 
ἁιοῖ'.. ο (10. Υ.) Μας 18:11. Ίαἱο «11, 29: 29 : 04. 

τ Ίγενετο, “Ίο ας Ὠοάᾶ, Ῥοψα, Ῥμασρο, ἸΝακοί,, ( Ρα] 
Νας ο). ο, δν, 1 αἱ” 

. Έπι τους αναβαῦκουρ. 
πΏροοριαίο ΡγοροβίΜίοη, 

 Συνεβῃη, “1 οππιο {ο ρα58.”. Ὠομα, ἜῬστα, “ ονοἑ;”. Β. 
Ίδνι,  Ἡ αήνα” οσο ὑμίς γουῦ, Πο). (Τιοχ.) 

α να, 9) ποσο! ο”. Όσο Υ. δέ, ποῖς, 
να Ονον”. ου γ. 84, ποίο, 
Να λΓελλων---εισαγεισθαε, "αοπῦ {ο νο 61... Ῥεπη, Καπ. 

Βο]νοίξ, “« Ππγοβιιοσμάας τ”. Μομῦ.,  Ἐαέανας--ἠπάποιν 5. Τη, 
αοἨ αλα] (αἱνο οπου Ρα]. 

Α.ἴοῦ ποπίου γοιρα, οη {5 {πο 

50 Ῥομῃ, Ιζομᾶ. 
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ΙΙΝαά ΙΑΜἩΕΣ ΥΕΚΘΙΟΝ. 

ο]θξ οαρίαϊη, Μαγ 1 βροαῖς απ{ο 
ἴπουλ ο αἱ, Οαης5 οι 

6ρθαῖς ἄνθεῖς ᾖ 
ὃδ Αγί οι ποῦ ἐλαί Πσγ)ρ- 

ϊδα, πνμίοι. Ῥείογο ἴ]οςο ἀάγ5 

πιαᾶεεῦ 4Ώ ἹρτοῦΥ, απἁ ]εβᾶοςί 

ουαῦ Ίπίο {πο μήάσγηςες {οι 

ὈλοἈδαπᾶ πἹοα ἴλμαξ οι πια 
ἆστοις ᾗ 

99 Βιαΐ Ῥαυ] οα1ᾱ, Ι αι ἃ ΠΠ 

τοέολι απ ἃ ον οἱ Ταγκας, α οἷι 

ἵπ Ο]οία, α. οἴ πει οἱ ΠΟ ἨΙθΗ 

οἱ γ: απά 1 Ῥοβθσοὴ ἔἶου 5ου 
πῃΘ {ο 5ρεδ]ς πηΠ{ο ἴμο ρεορ]θ. 

40 Απά πλεη Ίις αμ σἶνοι 
Ἠ1Π Ἰσοπφβο, Ῥαταἱ βίοοἆ ου {6 

βἰαῖγς, απᾶ Ῥοασ]κοποᾶ πνΙέα {ο 

Ἠαπᾶ Ἱπύο {πο ροορίο. Απᾶ 
ψ]ιοι {θγο γης 1ηΔάθ α ρτουί 

Β]οπος, 1ο βραίκο αΠίο {σι 1η 
ἴιο ἨΠοβνενυ ἴοησας, δαγΊης, 

ΟΠΑΡ. ΧΧΙ. 

Μπκ, Ὦναύμνοῦ, απά [πὔ]μους, 
Ἠθαχ γο 14Υ ἀοίοποἙ τολ]ίο] Ι πιαἶο 
πουν μΠΐο οι. 

9 (Αιά ν]θη ἴ16γ Ποατά ἐλαῦ 
Ἱο βρα[(ο 1π ἐ]ο Ἡσοργονν ίοπσαθ 
ἴο ἔπανα, ου Ἱκορύ ο ππους βἰ- 
Ίεησα: απά Ἠθ βα1{11)) 

.. / 

ἀπολογίας. 

απΈΕς τεστ. 
/ ν : / 

τῷ χιλιάρχῳ, «Ἐϊ ἔξεστί µοι εὖ- 
- / ε νΝ ο) 

πεῖν τι πρὀς σε; ΟὉ δε ἔφη, 
/ κ Ε » 

“Ἑλληνιστὶ γινώσκεῖο; ᾗὃ οὐκ 
Ν 5 ς ’ ς Ν 

ἄρα σὺ εἶ ὁ «4ἴγύπτιος ὁ προ 
. « / 

τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώ- 
Δ Δ ο 

σας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρη- 
Ν / 5 

μον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας 
Αα / 99 Ὡ δὲ ς 

τῶν σικαρίων; πε δε ὁ 
- Ν / 

Παῦλος, ᾿ἨἘγὼ ἄνθρωπος µέν 
ῳ ο) Ν - 

εἰμι ᾿]ουδαῖος Ταρσεὺς, τῆς «Κι- 
/ / 

λικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολί- 
/ / ./ / 

της δέοµαι δέ σου, ἐπίτρεψὸν 
ο Ν Ν / 

μοι λαλῆσαι προς τον λαογ. 
Δ - 

40 Ἠπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, 
« . « Δ μα ο ” 
ὁ Παῦλος ἑστῶς ἐπὶ τῶν ἀἆνα- 

- / 2 Ν .. βαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ 
λα" πολλῆς δε σιγῆς γενοµέ- 

δε " 

νης, προσεφώνησε τῇ -βραῖδι 
διαλεκτῳ λέγω», 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠ. 

/ 
Ανδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 

ἀκούσατέ µου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν 
9 » / λ 

Ακούσαντες δὲ 
ο! πε “ἲν / 
ὅτι τῇ Ἔβραϊδι διαλέκτῳ προσ- 
εφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον 
« / / ασ λ 
ἠσυχίαν. καί φησιν, " ̓ Ἐγὼ 

ΒΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΠΒΡΙΟΝ. 

ἴο πο ομί]ατοἩ, Μαγ 1 ερααἰς 
{ο γουῖ Ἴμ]ο δαἱἀ, Ὃο γοι 
Κπουν 4αγαθεις7 Άγο γοι ποὺ 
ὕπεη ἐπ Ἰσγρίαη, νο 
Ῥοίοτο {1686 ἄαγΒ τηδάο 5η Ἡρ- 
τοαῦ, απά ο οῦ {Ππ{ο ἐς υ]]- 

ἀειποβθ ἴμο {ουχ ὑλουβαηά 8β- 
βηβαῖπς) Ῥυΐ Ῥηπ]. βαἱᾶ, Τ απ, 

Ἰηᾶοθά, α ουν {οπι Τα1δ18, α 

οἱ Ίπ ΟΙ]οῖα, α. οἴέσεη οἱ πο 
ΠηΘΟΠ οἳὔγ; απᾶ Τ Ῥοεοθομ γου 
ἴο Ῥοχπήδ πο {ο βρασ]ς {ο 1 
Ροορίθ. Απά ν]θι Πο Ἠαά 
ροιπαϊσίεά Ἠΐπι, Ῥαα] βἰοοά ο 

ἴπο οὐδίῖς, αηᾶά πνανοςᾶ ολ] Ἠ]8 

μαπά {ο {μθ Ῥθορίθ; απά γν]θη 

έπους 18 πιαάο ἃ. οιτεαῦ δἰ- 

Ίπσς, Ἶθ βρο]ο ἰο ἐλαπι 1η ἐ]θ 
Ἠθῦνουν “ίοησαθ, 5αγίης, 

ΟΗΠΑΡ. ΧΧΙΠ. 

Ἑππτηπαν, απᾶ Ὁ[αί]ους | 

Ἠουνχ ΤΗΥ ἀθίεπςδε ν’Π]ο] Τ πουν 
πημ]|κο {ο οι. Απά ν]οη ἴΠογ 
Ποεατᾶ {λαῦ Ἡο δροΚθ ἴλο Ἡσα- 
Ῥναιν ἴοπφας, {16Υ Κερῦ ἴπα 
βτεαύαί 8ἱ6Πςθ. Απά Το β8Υ8, 

58 

30 

.. 

ἆ Ἱλληνιστε γινωσκεις, ο }οιι Κπου ἄνθεὶς «έ Το πἀνετΏ 

βίαπᾶς 1π Ῥ]αοος οἳ ἐπο οὐ]εοῖ, απᾶ Άαλειν 18 ποῖ {ο Ὃο βαρρ]ο, 

Καλη. Ἠαο]ς, Τους Συριστι επισταµενους, Χοἢ. ΟγΤ., Τ. δ. 91, 

ππά {π Ταἴίη, ὤτγασο πεδοῖτο, ΜΟΥ. Ώο ἸΓοἱΐο, Ἠασὶς, 

5 Ουκ αρα συ ει ὁ Αιγυπτιος ὅ προ τουτων των ἡμερω», κ. τ. Λ., 

αατί ἴἶοι πο ἐλαί Πογρίῖαπ πο {οιπιοτίγ 1οᾷ οι Ἰπίο {ῑιο 

π]άουπρδς {λαο {οας {λοιδαπᾶ οἳ πο αβεαθείης 23 Ίλοιπρ. 

Έις την ερηµον, υὶσ. Ὀοίπθοη Ἡργρί απᾶ Ῥα]οβίήπο, α5 Ίο οµππο 

{νοπι ἔλαξ ἀἰγθοίίοη. Τουρ τετρακισχελιουε, ἴλιε ουν ἰ]ιοιδαπά. 
ΤΠο]αοῖς α ααοίοᾷ Ὦγ Πασϊκοίε, / Ίο ουοιέ 8θοπις {ο Ίαγο 

Ῥοοα ηπίο χοσθηθ, ἐπο ῥγοσίδο ππιρος Ῥοΐηρ 5ο γα] Ιςπονη. 

Ἐο]ίκ---πΊοῦ ρεοσυτα{ος οἱ ο αάθα--- σας {απαῤ]ίαν γη ἐῑίς {αοῦ, 

οσους ας Τὸ ἀῑά ἀντίης Ες αἀπιπείγαίίοηυ οἳ 1έ5 α[πίτα. 

Το ποιο οσἱ]οᾶ νο Βλουτ]!, {π]ῖηρ ἐλοῖσ παπιο, οὗ τουεῖτίηρ 

16 Ποπη ἐμο Ποπιαπ οἶσα, ο ουτγοά ἆααροτ, πάκρίεά Ὦγ 15 
{οΥπὰ {ο ὃς οοποσβ]εί ῬαποβίἩ {1ο ο]οί]ος. ΤΠ6γ οοσ]ά 18ο {έ 

{ου αὐηκίηρ α Πα] Ῥἱους, 1η  οτονᾶ, πού Ῥοΐπο οὐβαγοί,) 
Ἠπο]οίῦ, 

Γ Ίνω ανθρωπος μεν εἰµεε Ίουδαιος Ἔαρσευς, της Ἀιλικιας 

ουκ αὔημου πόλεως πολιτης, } Ἀπη, Ἰπᾶροά, Ὁν Τητείοη ὄουγ. 

Ταρσευς ππᾷ Ταρευς, ποῖπεη ιτὺῖς η γία-- Ταρσευρ απᾶ 7αρσος 

---ατο Ὀοί]ι {ουπᾶ Ίπ ἔῑπο ομἱσῖηη] Βονρίατοθ---ᾱ εἶαιν οἱ Τα0βοΒ, 

οἱ Ζαρσευς, 

ξ Τῃ Ἔβραϊδε διαλεκτῳ, ἵη ἐἶιθ ΒΥΤο-Ολα]άαίο. ορ ζο]π 

τοι 19: 19. 

 4δελφοι και πατερε. Ἠοτο, 88 ἵη οἩ. ή: 2, ανδρες ἵδ 8 
Ίηογο ο πα ἡβοαίίοη οἳ αὔελφοι μαι πατερε. Β0ἱηθ, Ἀοπογο, 

ΒΙΡΡΟΕΟ {λαῦ ανδρεε τοριαβοηὐς ιοβο Ρί68εΠΐ, Ίο Ίος 

πθίέ]ας ο οπίδ] Ὀτοίλγοπ που ΑπηλμθάμίβίΒ, που οἶγί] γα]εγς. 1Τὲ 

{6 Ίηοτο, Ἠο1Υ6ΥΟΗ, ἵπ οΟΠΒΟΠΔΠΟΟ π(Ἡ {ιο Ἰθιφίς]ι Ιάΐοπα Το το- 
βατὰ 16 5 αὔοτο, ἵπαβπιποὮ α5 Ῥαυ] αρροδ]ς οη]ψ 1ο ἐ]πο ἆᾖσπν, 

εροαἰΊπρ ἵπ έλο Πορνοι έοπρας, 8θο Ἰ/α]καί,, ἸΓδε]ογ, Ῥοπη, 

Ματάοσ]ς, | 
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ΙΙΝά ΙΑΜΕΞΘ) ΥΒΗΕΘΙΟΝ. 

8 1 απι γογ]γ α ΠΩ οολίοῖι αὖι 
αφου, ῬοίΏ ἵπ Ῥαχθας, α ο ἵπ 
ΟΗσῖα, γεῦ ῬτουισΠί αρ ἵη ἐπ] 
οἵὔγ αὐ ἴ]ιο {6οῦ οἳ (απια]]α], απᾶ 
{ααρΏῦ αοοοτάϊπς {ο {πο Ῥει{θοῦ 
ΠΙΏΠΠΘΥ ο {πο Ίαὺν οἱ ο {πύμοσυς, 

απά γα Ζοα]οας ἑουατά αοἀ, αδ 

γο αἲ] αἲς θΠΐς ἆαγ. 
4 Δηᾶ Ι Ρρειβεοαίθά ἐπί πα 

υη{ο ἐμο ἀεαζὴ, Ὀιπάῖηρ απά ἆθ- 
Ἠνετίηρ Ἰπῦο Ῥιϊδοπ8 Ὀούῃ Ίπθπ 
απᾶ ΨΟΠΙΘΗ, 

ὅ Ας αἰκο ἴλμο Ηὶσ]ι Ῥι]εςύ ἆοί]ι 
«Ώοθας πι σΠσβδΒ, ἃπά αἰἱ ἴο 

οείαΐο οἱ ἐμο οἰάθις; {οπαι ΥΟΤΗ 

αἶδο 1 τεοεὶνοᾶ Ιοὐζεις αηίο {9 
ῬγδίἩτθα, απιᾶ Υοηῦ {ο Ώαπιαεους, 
{ο Ὀτίηρ 0λλθια νυ]οἩ. νους ἶιοιςο 
Ροαπᾶ αηῇο «εΓαβθ]θπι, {οΥ {ο Ῥο 
Ριπ]δεά. 

ϐ Απά ἴδ ο8πιθ {ο ῥρᾳ85, ἐμοῦ, 
38 1 παζθ 11Υ Ι9ἱΓΠΘΥ, απᾶ 88 
οοπ1θ πὶρι αηζο Ώαπιαδους ορού 
Ώοοη, 5ιἀάση]γ ἔ]εγο βἶοποθ {οπι 
Ἠθδᾶγαι ἃ ρτοδύ Ιρ]ό τουπά ορού 
1168. 

7 Απά Σ {6]] απο ἔ]ιο στοσπἀ, 
απά Ἱοατά α νοῖορ βαγίης υαπίο 
πιθ, Φα], ῥαπ], ΝΗΥ Ῥετεθοιίοςύ 
ἔλοια πιο Ἰ 

8 Απά 1 αηβι/ειθᾶ, πο ατί 
ἴποι, Τιοιἆ  Απά Ίιο καὶ αΠίο 
πηθ, 1 απι ὀοδι8 οἳ Ναζατοίῃ, 
ν'ποπι έμοι Ῥοιβεσαίθεῖ, 

απΕΕῖς ΤΕΧΤ. 
/ . ΔΑ ευ Αα 

μέν εἰμι ἀνηρ ᾿Ιουδαῖος, γεγεν- 
/ 3 ο .ν / 

νηµένος ἐν Ταρσφ τῆς Κιλικίας, 
Δ .ν / 

ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ :πόλει 
Δ Δ / 

ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Ἰταμα- 
Ν Δ 

λιῆλ, πεπαιδευµένος κατὰ ἀκρί- 
ο ’ / 

βειαν. τοῦ πατρφου νόµου, ζὤηλω- 

τὴς ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ, καθὼς 
Δ 

πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον" 6 ὃς 
ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θα- 

΄ Ν 

νάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς 
. Ν 9/ 8 - 

εἰν φυλακας ἄνδρας τε καὶ γυναῖ- 
κας, ὅ ὧς καὶ ὁ ἀρχιερευς μαρτυ- 

ρεῖ µοι, καὶ πᾶν το πρεσβυτέ- 

ριον' παρ ὧν καὶ ἐπιστολὰς 

δεξάµενος πρὸς τους ἀδελφοὺς, 
ΔΝ 3 3 

εἰς 4αμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων 
Δ - 

καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας, δεδεµένους 
3 ς Ν υλ . 

εἰ ἹἹερουσαλημ, ἵνα τιμωρηθώ- 
σι. Ὁ ἐγένετο δέ µοι πορευο- 

, κ 5” / Αα » 
µένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ 4αμασκφ 
περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἵκα- 

/ 
νὸν περὶ ἐμέ. Ἰ ἔπεσόν τε εἰς τὸ 
)/ | ο 

ἔδαφος, καὶ ἤκουσα φωνῆς λε- 
/ ΔΝ Ν 

γουσης µοι Σαουλ, Σαουλ, τί 

με διώκει»; δ ᾿Ἐγὼ δὲ ἀπεκρί- 
θην, Τίς εἶ κύριε; Ἐϊπέτε πρός 

µε, ᾿.Ἠγώ εἰμι ᾿]ησοῦς ὁ αζω- 
ο) Δ Δ 

ραῖος ὃν σὺ διώκει. Ὁ Οἱ δὲ 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Τ απι ἱπᾷεοά ἃ ἆονν, Ῥουτ ἵη 

Τατευς {η Οἰ]οῖα, γεῦ Ὀτοισηύ 
ἵαρ ἵπ ἐΠ]ς οἵογ, απά {αυρΏύῦ αὖ 
ἴπο {εεῦ οἳ (απθμε], αοοοχ- 

Ιπβ {ο ἴ]ο Ῥοι{οοῦ Ίαν οἱ ος 
{πίπους, απᾶ Ὢ88 α5 7641915 ὔο- 

γυαχᾶ 6οἆ, α8 οι 1] αγο {118 

4αγ. Απά 1 ρειδοοαἰθᾶ ἴιοβο 
οἱ 18 11αΥ {ο ἀθαίῃ, Ρ]πάϊπς 
απ ἀελνονίηρ Ιπίο ρτῖδου οί] 
Ίπθα απᾶά ΊΨΟΠΙΒΗ, 88 88ο ὑ]ο 

ήΡ Ῥριϊεκύ απᾶ πο νλο]ο 
Ροᾷγ οἱ ἴ]πο οἱάθχς ο8Ώ Ώθ6αί Π1θ 
{68{ΊΠΙΟΠΥΣ {οι ΨΠΟΙΩ 8ἱεο 1 
χοοεϊγεᾶ Ιεέίοις ο ὑπο Ῥτού] 
16Ἡ, Απά υγοπύ {ο Ὥαπηαβοις, 

ο ΡΗ]1ρ έ1οβθ ἐμαύ ννοτο Ροιιπά 
{ποχθ ο ᾖ6:μβδ]θΠ1, {ο ο ρπ- 
Ἰδ]θά. Απά ας 1 ΥναΒ ΟΠ 1ΙΥ 
]ΟΗΥΠΘΥ, απᾶ Ύα8 οοῦΏθ πὶσ]ι 
{ο Ὁαπιαξοις αΌοιῦ ποοῃ, βιι- 

ἆαπ]γ {ποιο βΊοπθ {οπί Ἠθαν- 
οη ϱ στθαῦ Ιρπύ ατοιηᾶᾷ πι: 
απά Τ 1{6]] ἰο ἐπο στοιπᾶ, απἀ 
Πθηχᾶ α γοῖσθ ΒΑΥΙΠΡ ἴο πιο, 

/| αυ], Βαυ1, ΠΥ ἆο γοι Ῥει- 
Βοσοπίθ πιπθῇ Απά Τ απαυγενσᾶ, 

πο αν ἴλοι, Ποτά Απά 

Ἱο βαἷά {ο πιο, Ι ΑΠ οᾳσδαβ ος 

ἹΝαζατείΗ, Ὑποπι οι Ῥρθ61βο 
οαίο,. Απᾶ ΤΠογ νο Ίπουθ 9 

'.Ανατεῦραμμενος---ανατρεφω, Ίο ποιεἩ, {ο Ῥιΐπς αρ. Ὦγ ἄτοίας απἆ Ἡποκοιξ, Το Ῥογδοσπίο ΟΙτ]βίίαπς {ο ἁθαθίι, 

Ἱπ ους ου σΏίΥ απά ΟΙΥΤΟΠΟΥ, {ο }αἶδαι ταἶνος αβ---ᾱ Ῥτονίη- 
οἴα]ίξηι {ο ὃο αγοϊᾶσᾶ, ΎΠο γαἶδε 1νο βίοῦΐς, απά 19 ταΐῖσε 

(απα]]]ος, Ίο πουτίδα ο ]άτοηπ. ΊΨα εαρρὶσ πο πιθαης οἱ 

βαρροτέ, οἱ ϱτουύΣ, απά Ρηγείσα] απᾶ πιεπία] ἀθγνο]ορπιθεπί, 

Πεπαιδευκενος Ίνα τοδροοῦ {ο Ἠΐδ οἁπσαθίου, Ὀπῦ ανατε- 

Όραμμενος ἴο 5 Ῥ]ηδὶοαὶ ἀθγε]ορπιοπί, μ]ή]ο Ῥοτη αἲ 

Τμτεις, Ἡο ας Ῥοΐ] ὈτουρΏί πρ ἐο πιαπλοοᾷ απἆ οἀμσαίαᾶ {π 

.ουδα]οπ). 

) Τανυτην την ὁδον, ἴ]ιοδο οἱ ἐς τυαη. Τὸ 19 ντι 15, ἵπ ὑλῖς 

προ οπά οοΏ(ώ}, ἴο 64Υ Α.ἵ οἳ ὅ (5 τα οἵ ἐλπ[πα} απᾶ 

Ὦ οἱ «έλα αν οἳ επ]άπρὸ ΈΠοβδο 1νθ τορανἆ 48 μγουϊποία]- 

19π18 πλου επου]ᾷ ποί Ἠαγο αηγ Ρίασο ἵη ἐἷια Ὀοοᾖς τνη]ο] οΥ6ἳΥ 

Ὢπαη. Αποι]ά τοαᾶ, απᾶ πνλοςθ Είγ]ο τηἈ56, Π1ΟΓΟ ΟΕ 1958, οπίου 

Ἰπίο ἐλαί οἙ αἲΙ γγ]ο Ίογο {ο τεπά ί. 18 {ουπιβίίνο Ἰπῄπσποο 

16 οΌδοτγας ἵπ αἲ] γγ]λο πια]κο {6 α βᾶγ. 

Αχθι Φανατου. Ἴπο τοςα]έ, ποῦ ἴ]ιθ ἀίπι, 48 ο οὐβοινοά 

ποιποτου ΙνγοΠρίοις, ο {6 ραγὲ οὗ Ρογβθου{οτΒ, 15 πογογίΠε]θβθ 

3 Ἱορίδ]ο απά οοπβρίοποι6 πποπηπηοπ{ οἩ {οί Ρατ, ἵπ αἰἰρεία- 

ἄομ οἳ πο γαᾶιιο αν Ώ]ο]ι {λλου Ῥτοίοςς {ο ο]ιογίς]ι {ου έτιιο το]ρίοη. 

Τη {ο ΥοίΥ αοῦ οἱ ροϊβοσιίΊομ, αἲἱ ροτδρομίους οοπ(οϱ ἐ]λαῦ 

ἴτιθ τεΠρίοπ ἵςδ ὁΕ {παπβοθπάεηέ Ππρογίππσο, «Απά ΘΥθ6η 

Ἰπῃᾶσ]ς Ἰαίο Ἰέ, Ώδοπιιδο 16 ἐτοδίοης οἑογπαὶ ταῖπ {ο αἲ] 1οδο 
Ἠηλιο ΟΡΡΟΣΟ 189 οαίπιβ ππά ρτοίοπείοης. Το Ὀαπίδὴ, {ο 11, ος 

6ΥοΠ ἴο ΙΤΠρΕί5ΟΠ 4ΠΥ οπο {ου Ἠῖς [16], ἶ5 εν ή σαίο ραῖά {ο {ιο 

Γα]ν ννλλλο Ἡο Ργο[οβδος, Ιπάἰοπίίνο οἱ ἐο Ἱπροίοπογ οἱ έλοβο 

πιο Ίναυ αρηίηςῦ 1, Νο πῃβάοὶ οσα Όο α τπατέγτ Ίπ 15 ΡΓΟΡοΥ 

80Π86. 
κ Νοί “ ευεπί/} επορευομῆν---ΊΝΔ5 ]οὐτπογίηα. Ίο ΒΑΥ Ιη 

ου Ιάΐοπα, ἵνας ΟΠ 5 1ο ΡΠΟΥ. 

Ι. Ἔπεσα 5, ἵπ ους ἐοχέ, οἸλαησοᾷ Ἰπίο επεσο», 

ἱδ απ. Αἰοκαπάτίαη {οτη. ἸΠασ]ουί, 
α΄ 6ο οἩ. 9 : 4, ποίο π. 

Έμο {9ηπος 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΠΗΘ’ ΥΕΗΘΙΟΝ. 

9 Απᾶ ἴἩ6γ ἐιαῦ νοτο υθίι 
1ηθ Β8ΥΥ Ἰπάθοά πο Πρ]ί, απᾶ 
νους αά; Ὀὐ {16γ Πεατᾶ πού 

ύιο γοῖος οἱ πα {λαῦ βρα]κο ὓο 

αππΕῖς σαχ. 
Ν ᾿ Ν. 5 Ν 4 Αα 3 / 

συν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεά- 
/ 3 / 

σαντο, καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο' 
8 Ν λ / Αν 

τὴν δὲ φωνηῆν οὐκ ἤκουσαν τοῦ 
κ / 9 λ 

λαλοῦντός µοι. Ὁ εἶπον δὲ, Τί 

ΕΕΝΙΡΕὉΌὉ ΥΡΗΒΡΙΟΝ. 

{Ἡ 1ης, ανν Ιπάεοεά πο Ἡρ]ιή, 
απᾶ ννθγο α[ωβῖά: Ῥαῦ ἴλογ 
απάρχείοοά ποῦ {19 "γοῖορ οἳ 
Βπ1 ἐμοῦ βραί(ο ἵο πθ. Απά 

16, 
10 Απᾶ 1 εαἰἀά, ια ελα] Τ 

ᾷο, Τ,οτᾶἹ Απά ο Τ,ουᾶ ϱαἱᾶ 
τιπζο πιο, Α1βο, απά 5ο το 
ΤΏαἱπαβοιΙ8, παπά ἐλσοιο 16 εὐα]] τα 
{ο]ἀ {μεο οἱ αἲἰ ἠήησς υυλίο α.θ 
αρροϊπίοά {ου {πας {ο ἆο. 

11 Απά γννον 1 «οα]ά ποῦ 5.8 
{ου ἴλο σΊοΥΥ οἱ ἴμπαῦ Ισ], Ῥοΐης 
Ἰοά ὮΥ {νο Ἰαπά οἳ ἔνοιη Οιοῦ 
Ψθυο ἡγ δι 16, ἶ οαπιο Ἱπΐίο Όα- 
ΙΠΠΦΟΗΒ, 

19 Απάᾶ 916 ΑΠπάΠΙ85, ἃ ἆε- 
γουῦ ΠΙΝΗ αοοοτᾶῖπρ ἴο {με Ίανν, 
Πανίης ἃ. ρουά τερονξ οἱ αἳ] ἴ]ια 
21οινς νν]ῖοίι ἀνο]έ (Ἴεγο, 

19. Οαπιο υπίο πιθ, οπᾷ βἰἐοοᾶ, 
Άπᾶ εαῖᾶά πηΐζο η1θ, Βτούλσαν θα], 
χοσεῖνθ ἴΥ αἱρῃί, Απᾶ ἔλο καπιο 
που} Ι ]οο]εἆ αρ πρου Ἠ]πι. 

14. Απά ο καἷά, Ἔπο ἄοά οἱ 
οιῦ {πί]οις ἱιναξὰ. οἴνοδου ἴᾖοο, 
ὑλαῦ μοι β]ου]άσςί Ίκπουν. Πὶς 

/ / 

ποιῆσω κύριε; 

{ 

αμασκον. 

σοι ποιῆσαι. 

μ / 

ἐκείνου, 

µασκόν. 

αὐτόν. 

ε Δ / - Ο δέ κύριος εἴπε 
/ ι ΔΝ ’ . 

προς µε, «Αναστὰς πορεύου εἶς 
ω / 

κἀκεῖ σοι λαληθη- , ς 
σεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί 

1 Ως δὲ οὐκ ἐνέ- 
ΝΔ ω ) - 

βλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς 
᾿χειραγωγούμενος. 

τῶν συνόντων μοι, ἦλθον εἰς «Ία- 
᾿Ανανίας δέ τις, 

.. υ Δ Δ Ν / 
ἄνηρ εὐσεβης κατα τον νοµον, 

ΔΝ / - 

μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν 
/ 

κατοικούντων Ιουδαίων, 
Ν / Ν - 

θὼν πρός µε καὶ ἐπιστὰς εἶπέ 
μοι, Σαοὺλ ἀδελφὲ, ἀνάβλεψον. 
Κάγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς 

ἆ ὁ δὲ εἶπεν, Ο Θεὸς 

τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρί- 
/ ὧν 

σατό σε γνῶναι τὸ θέληµα αἎ- 

Τ καϊά, ἸΛΠαῦ κα] Τ ἀο, Τιονᾶ 1 

Απά ο Τιονά αίά {ο π]θ, 
Αιψο, παπά ϱο Ἰπίο Ώσπηαβουβς 
απᾶ {μαιθ.16 αἰια]1 Ὀο {οιά γοι 
οοποειπίησ αἱ]. ἴλπο {ἰλίησρς 
γΏίο] ατο αρροϊηίεά γοι ἴο 
ἀο. Απά αξ 1 οομἱἆ ποῦ 5ο8 

{οΥ ἴ]ιο αρ]επᾶοχ οἱ ἴῑνας 16Η, 
1 ἵνα Ἰοά Ὦγ ἴλο Παπά ΡΥ 
ἴποξβο Ὅ]ιο ποιο ση θ]ι παθ, απά 

6816 Ιπίο Ὡαπιᾶδοιδ, Απᾶ 

οπο ΑπαηΙα8, 8 οἄουοιιῦ ΏΊ8Η 80- 

οογᾶῖπς ζο ἐῑε Ίαν”, νγε]ὶ 6ροἰ- 
6η οἳ ἄΙποηΡ α]] ἴμο ἆ6ν/β γιο 
ἀννο]έ ἴπεγςθ, οαΠ16 ἴο π18, απᾶ 
εἰοσά, απᾶ δαἱά {ο της, Ώγοίῃαγ 13 
Φα], χθοεῖνο γουιῖ αἰρίιό, απά 
6 Α84πιθ Ποις 1 Ἰοοκεά αρ 
ἆροπ ΣΗΐπι. Απά Ίο βαἱά, Το 
ἀοᾶ οἳ οιτ {αέπαγς Ἠαδ 61 08ΘΗ. 
αγου, (Παῦ γοι αποι]ά Ικπονύ Η18 

ε ν 
υπο 

15 ἑλ- 

με 4 

8 Την δε φωνην ουκ ηκουσαν. Γαία, 168. Ῥοππ, Μανᾶ,, 

ΊἨοπιρδον. Ἠαγο ὅ ᾖοαγς  Ῥοοί]τογᾶ ας “ ἀἰσίέποίδι αγά) 
Τπ Πεῦτοιν Ἴδασο {6 ἶ5 ο[ίοη οηιιἱνα]οπί {ο απάετείαπᾶ απᾶ 

οὐεή. Απὰ 8 ἴλιογ δαιο ἴλο Ηρ]Ώί, Ίο πιβέ ΒΙΡΡΟΒΘΟ οΥ 

Ῥεαγᾶ; τον ὪΥ 5λου]ά οπο Β6Π6Θ ο ρατα]γσοᾶ, απᾶ πού {ιο 

ο]ιοτ{ Τε 15, {ἰιδτοίους, πιοῖο 6ΟΠΒΟΠΔΏΕ, {0 6ΠΙΡΙΟΥ πο Πριιτα- 

Ὠτο 5οπβο, πασγοίαπᾶ, ἐπαπ ἐἶο Πίοτα!, ἠθαγ. «Ακονει 80"1θ- 
ὥπιος ρήςςος {Πίο οἱ δε, 9ο Ὑ9 Ππᾶ 16 {π Ματίς 141 11. Ῥολδίῃ- 

βοπ)5 ἄτοοὶς Ἰωοχ. ἸΠίς {5 α Ηοῦγαίδίω ΎΟΓΥ ΟΟΠΙΙΠΟΠ 1π ὅμο 

Ροβροῖς; ἰο Ἱέατ ἵ8 ο τωιζσγείαπᾶ, απᾶ βοϊησ[ήπιθθ {ο οὗ εψ, ἵα 
Ἠοῦτου πδαρο, Όσο οβοπί1δ. 

Ἆαι εμφοβοι εγενοντο. Οπαοά Ὦγ πω ΕΤ} Ὁ Ῥτοραδ]ο 

οπηὶρείοη ϱΥ αὖὓ. 

ο Άνυσεβηε, ποῦ ευλαβηε, 15 ἴλο έταο τοπᾶίπρ ἵπ ἐής Ρίαςσο, 
Ἠποῖς,, « ουπα πια] (1ς αἱ15.2 

Ρ Νοί αναβλεψο», 48 ομαρ. Ὁ : 19, Ὀα6 αναβλεψα εἰς αυτον, 

1 ]οο]κοᾷ 1}, προῃ Επι. 

4 Προεχειρισατο σε γρωναι-- προῄδιριζωµαε; {οιπᾶ ο. 

Ἠετο απά Ίπ οἱ, 46 : 16. "' Εαν οἶοδεν {λες} σοπι. ΤοΓ., πηᾶ 
{η οἩ. 26, Ίο Ἠπτο αραίη ἵπ ἐς Ῥοοῖς, οἷι. 10 1 41, προχει- 
ῥοτόνεσμαε Τεπᾷοιοᾶ 6 οἸιοδοτ, Ῥε[ογο."' 

Ἴ]αεο {πο 1οΓάΒ, προχειριζοµαε ἀπιᾶ προχειροτοµεοµαι, ἈΤΟ 

ποῦ Ῥτοεῖδο εηιγα[οηίς. Ἴλο ἔοτππου ἶ5 τοπάστοί, ἴπ πο Τα]- 

ξαίθ ῥ/Φογάἰπασίέ {6, 45 /ογοογάαίἰπεά ερ; ὮΥγ Ἑνσαβιωυς, 

φγορατανὲὲ ἐθ, Ἡθ Ἠπβ ῥτερατοά νεο; Ὁγ Ὄεζα, ἀεεὶᾳπαυϊέ ἐε, 
ο ας ἀεείριισά ἴναο: ὮΥ ἔἶιο Β7τίαο, Αιαδίο, απἁ ζβεμιορίο, 

σοπ(Μέ δέ {6, Ἠθ Ἠπςβ οοπσἰιίεώ {ἶνοο, οὗ αρροὐηίθα 1ου. νο 

αταὺαίε φεγίο. "1 ἆο ποῦ δι τορτεί” δαγς Εάννανά 1θἱρῃ, 
απίλου οἱ ἐμο ὁ Οσα ᾖασται ια δαεγεᾷ ογλἱεἴδηηδ, οἳ. Ὀοῦ]ι 

Ἡρεύαπαθπίς, Ἠαῦτοιν απᾶ ἄτοσ]ς, ’ ἐγπηβ]αΐθ προεχειρισατο, ἵπ 

ἠής Ῥ]ασς, συρολὺ {ο αἱ σομποδεᾶς ουοίωπίαίθιι ἐἶλδι Ίνα Ίναδ 
ἰαΐιέπ 1ου, ειοδετ 191 οἳ ἄταιυπ Ίου. ἩΥ νο ἄτοοὶς οἱαβεῖό 

Ἠντὶέοις, αιρουµαι Ἱορτοβθπέαγθ οἱ "πα, ΙΠΑΥ Ἱπαϊσαίο, {ο 

οᾖροδο, ἴο οἰαίπι, Ίο εἶεοί Βεο ΡΗΙ. 1: 23121688. 2: 1,93 

Ἠορτονς 11 1 2ὔ. «Αερεομαι, εἴέρο, ἵ9 ἐππίαπιοαπί {ο Ἡ 1 Πάνο 

ο]οξθη {ῑοθ..  Οᾖουσίπρ ταἰ]αν ἰο δι[]ε α[ἑοίίοη, οοἵα. νθς. 

οἳ Ποῦ, 11 τ 20. “6 Οᾖοβε ἐἶνες,) 1π ἰλί5 Ῥ]ασο, οογετς {δ Ἰνπο]θ 
ατοᾶ οἱ ἐΠί8 υγογᾶ, 5ο {30 α5 πο οἳπ ἰτασ ἵές Ἠϊδίοτν ἵω Ποῖγ 

απᾶ οἸαβείο ντ] ἡηρβ.- 

Προχειροτογεοµαε, Ῥγίως «σοίαπου, λος 101 41. Τὲ 18 {ουπά 
πΟΊΥΊθΙ9 οἶςο ἵπ Ἰο]γ σπέ; απᾶ στα, ἵπ 1ΐ5 Ῥαγοἱρία] {οσα 

προ χειροτονηιιενοις---11θ ]οηµαδέ υγοτᾶ 1π Πο Οἠείίαη Βοχἱρ- 

ἑωγοθ---α. οοιαροβἰἑο ἔουπα οἱ Ένου ἸοτάΒ, προ, απίο, Ῥοΐοτο 5 

χεερ, Ἱιαπά, απᾶ τεινω, ἰσπάο, ἐπἰεπάο, Ἶι 198 οἰοπιεπίς, 7 ὀσ[ογε 
θἰγοἰο]ιοώ οιιὲ πι! ]ιαπὰ ; ἑωπίππιουηῦ, ἵπ πηἰηἰαέητο, ἐο, ἆ εἶοοσε, 

Ίλιο οἰγιιο]ορίσαὶ Ηδέουσ οἱ έλα πτοτά οᾖσοδ6, 38 βἴγεη Ὦγ ΥΓεῦ- 
5ίου απά Πσατάβοπ, Ίπ 155 Απρίο-Ώᾶχοηυ οπἱρίη, 18: σξοδαη; 

οἶσαπ, οἶιεδε, ο]ιοῖοε, αποἰοπέ]Υ πτ]δέοη σἶοδδ; {ο ομ]] οαῦ οπο 
ἐμίης Ὀο[οτο αποὐλοςς ἑαπίαπποιπό {ο εἰἶφο, εἰεοί, ΟΥ εἶιοοδε οιεέ 
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ΚΙΝα 1ΑΜΠΩΘ) ΥΕΒΘΙΟΝ. 

σφ]], απά 5οθ {παύ {δέ 0Όπε, απά 

βλοι]άσεαί Ίθαχ μα νοῖορ οἱ 8 

πηομίἩ. 

16 ΕοΥ ἴλοι βμα]έ ὃς Πῖς υπ]ζ- 

πθ8ς υηπύο α]] Πιοῦ οἱ τυπαί ἴποια 

Παςύ 8ο66η απᾶ Πθαχᾶ. 

16 Απά πον νἩν {αγοοῦ 
ἴποι 7 ατ86, απᾶ Ῥο Ραρίσεά, 

απά ππαδὶ αἵπαΥ Πγ εἶπδ, σα111ης 
οἩ {ο παπι οἱ {πε Τιογἆ. 

17 Απά 16 ο8π1θ {ο ρα858, ὑμαῦ, 

Ἠεη Ι Υα8 60ΙΠ6 αβαῖη ἵο ᾖ6- 

- [4 

αὐτοῦ. ἡὃ 

τί µέλλεις; 

3 / 

ἐπικαλεσάμενος 

απεεκ τΕΧΤ. 

τοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ 
ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος 

ὅτι ἔσῃ µάρτυς αὐτῷ 
πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ὧν ἑώ- 

ο 

ρακας καὶ ἤκουσας. 
ἀναστὰς βάπτισαι 

καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, 

κυρίου. Ἱ ᾿Ἐγένετο δέ µοι ὑπο- 
/ 3 ε Ν Ν 

στρέψαντι εἰς Περουσαλημ, καὶ 
προσευχοµένου µου ἐν τῷ ἱερῷ, 

ΠΠΥΙΡΕὉ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ση], απᾶά 5οο ἐλμαί οαα5ύ Οπο, 

απᾶ Ίθαχ ο γνοῖοο οἱ 

ππου{Ἡ. Έον γοι βα]1 ρο Πί8 

συίπεςς {ο α]ἱ Ίηθη, οἱ ὦλαῦ 

γοι Ίαγο 866πΠ απᾶ Ἠθατᾶ, 
Απά πο ΨΗΥ 4ο γοι ἄθ]αγ Ἱ 16 
Αισα, απᾶ ὃο Ιπιπιθιβεᾶ, απά 

ΑΡΗ ΥΑΥ οι 8Π8, ΙηΥοΚ- 
Ίπο ἴπθ Π8Ιθ οἱ 119 "Τιοτᾶ. 

Απά νπεη 1 τοίαγποἆ ἴο ὦ6- 17 
1158]6Π1, 6Υθη ηΏϊ]ο 1 ργαγοᾶ 

16 

16 καὶ νῦν 

Ν / ο] 

τὸ ὄνομα τοῦ 

ο) ἴο ρτε[ετ, ἴο δε]εοί [Τον οί]ιεγς οἱ ἴ]ια καπιο οἶαδο, ἐγ1ὗ6, οἨ 

ουπάλίοπ. Έοῦ 8οπ18 Υ64ΒΟΠ, ἤοπι ρόδα, 8πχοι, αρ {ο 9, 

10 οοζ[εοέ, δεἰεοξ, οἳ {ο οἩουδθ, Ἱπλτηβίας α οἶιςς /οπι νλῖομ, υπᾶ 

ἃ. οἶπες {ο ὙΠἨ]οἩ, ἴμο ρεΓδοΏ οὗ θπίπρ {ο υπο, ῥτέ/έτεησε 

1 ρίταπ, {9 αθεὶσηθί. Τπάσεᾶ, ο είς 15 Ἱπιρ]αά απά οχργοβδεᾶ 

ἵπ ἐ]ιο νγουά /76/ἐγέπος, νλὶοῖι Ίο Ἠανο ἑα]οπ {τοπι ἴλπο Ἐοππαηθ 
οἱ αποϊοηέ ρβραη Ώοπιο, «Ὦγε[εγεπεἙ, ἵπ 195 δίγπιο]οςγ απά 

1π ουΓ οαΙΥΟΠΟΥ, ἶ5 Ῥ]αοίπρ οηο ἐλίπᾳ ος ροΐδοπ Ῥο[ογθ αΠούᾖου. 

Τίς αρραατδ εηαα]Ιγ ἔταο ἵπ σγεαἰἰοπ, ργουϊάεποε, πιοταὶ ϱου- 

ετπηησπὲ, πιά η γεζεπιρίΐου. 

ΠΠροσχειροτονεομαι, Ῥγέις ἀεείρποτ. Ῥαῦ ΝἩΨ ἴνο ποτά 

χειρ; Ἀππά { απά (πας, Τοο, αξ ο ορπίταὶ ἰάεα Ίπ πο ταᾶἰκ οἳ 

ἐπί πποτάἶ Τίς ΡΙἱοβορΗγ απά Ρ]]ο]οαγ {8 έἶις ρίνεα ὮΥ 

Ῥίεπαςγ α{]οτ1{γ. (γασα υοςὲ ἀῑσία οδί α Ρογτὶσιπαάἰ5 ἀἱσῖο 

41ο βεδίτο βαταρασαέΗχ οἶέπι ροραίμ». 8ο Ἐταβπιήβ απά Ῥσζα. 

Τη {ΟΓπΙΕΤ ΟΣ αποϊθηί τωςς, ο Ῥεορίθ ρΆνο {λείν ει/ιπρο ὮΥ 

Βἰτοίολίηρ οιῦ ἐμοῖς ἤπροτα; ὕ]λαί πο Ἰασοπίοα]ἰν οα]] α 5Ίειυ 

οἱ Ἱαπάς, οὗ Ώπραϊβδ. 969 Οπ]ήσα Βαστα, αἆ υετδτη, 

5 Ὅτι εση µαρτυε. ἹἩαρτυς αηᾶ µαρτυρ ἶπταγΕ Ἠανο ἵπ έἩοτα 

το {11 οτραά Ἰάοαμ οἱ Ὢ τυἱέπεδδ. Ίο δίαῖπ αυϊίπέδδεε Ώπτθ 

Ἠαᾶ {ιο ροβίΏαπηοις Ἡοπογ οἱ Πανίπᾳ {15 ανοτᾶ, αἰπιοδί 1{ ποῦ 

πἱἰοβοίλος, αρρτορτ]αἰοᾶ {ο ἐποπι, ΤΠεγ οοηδµἑαίο, ἵπ ἴ1θ 

πιπάς οἳ {πο πηπ] Ελ αάο, ἐ1νο οπ]γ πας. Ῥτῦ 19 ἵδ α 6υρει- 

Ἰα41γο πιἰείακο. 

Έα] απά ἐπο οπἱρίπα] ὕπε]νο πνετο αἲ] πιαγέγα, Ἱπ 1{5 Ῥτορετ 

Βεηςο, {Γοπι {1ο ἅαγ οἱ Ῥοπίεσοβύ {ο έἶο ]αδέ γογςθ, απά {ο 11ο 

Ἰπβύ πνοτᾶ οἱ ζοΏπ αἲ ἔπο οἶοβο ΟΕ ἐλο ΑΡρουβΙγρβο. Αἱἱ ομεν 
πιητζγ1Β, 80 οα]]οᾶ, 4γο Ὡπτνογίπγ οἱ ένο παπιθ, π8 ιβοᾶ {π ἴἶο 

Ομτίσαη Βοτρίατος. ὙΓοραίου, ἵω Πΐ Τἱοιίοπαςγ, 8478, “έα 
πηατίγυ Ἰ6 οπο πο ὮΥ Ἠϊς ἀθαέ]ι Ὀεαχς Ιπῖέπθβε {ο {πο ἐτιί] οἳ 
πο (οβρε].”. Τίς ἶς ἔταο ΙεχϊοορταρΗίσλ]]γ, οὐ Ίπ ἐμο οτσ- 

τεπογ οὗ Ἐπρ]ϊε]ι απά οἴμετ πιοάστη Ίππβιαρες, Ῥιί οΙτΓ6ποΣ 

18 ποῦ ο παγς ροἱᾶ; απἆἀ, {π 1] οᾳ56, 16 ἶ6 Όμεο σοΐπ. Μο οηθ 
οοπ]ᾶ Ῥθ ϱ τυέίπεσς οἳ Ομε]/ς ἁραίμ, Ῥατία], τοβαγτοσίίοα, ος 

Ἀβοθπαῖοπ, Ἱν]ο ἀῑά ποῖ γγίέηθεβ, οἳ 866, ποέ(]ν Ἰμίς οἵυπ 6ήεε, 

ἔἨοβο θγοπίΒ; απᾶ ἐλίς {ε Ρτοοίδε]γ ἰαπίατποιαύ {ο δαγΊηρ, ἐλαῦ 
πο 0π9 οοπ]ᾶ Ὦο α πιατίγσ οἩ 4π7 οἱλθτ ἐθβίπποηΥ λατ ος 

ἐπαῦ οὔ οἳς, οἳ ΠΠΟΓΘ οἱ Ηἱ5 11γθ 86ηΠ5065. ἸΤΗϊ8 ἶ5 {1ο γ6ββοἩ 

ΝΗΥ Ῥαα] πας Ὄουπ οί οἱ ᾖπο πιο, απᾶ πεγες σου]ᾶ Ἠαγο 
Όθεια α. πιατίστ, Ἰαά ποί ὄεδις Ομεἱδὲ γἱεδΙγ αρρεατεά ἐο Ηήπι, 

Ἀπᾶ ο βροκθ ἐΠαῦ Ἡο Ῥοί] δα Ἠπη, απά ἠεατὰ Ηἱ5 νοῖσο. 

Πεποο ἴ]ιο ἀθοαῦαίίοι, 7ου Εἶα]] Ῥο Ἠΐς αὐέπεδε; οἳ πιατίμγ ἰο 

αἲ] πιοη, ο) οὐλαί γου αυο 5έεη απᾶ Λεαγ. 

..Αναστας βαπτισαι και απολυσαι τας αµαρτιαρ σου. 9 

πατο Ἰιογθ ἴπτοῬ ἱπωρογαίίνες Ίπ πο, απᾶ Ότο ἵπ {ΟΓΠΙ. «Αναστας, 

Τη5 Υοιυςο 15 {οἱἱοἱζομεῖγ οχορο(ἰοπ]]γ ἀογε]οροᾶ Ὦγ Ῥτο[οκβου 

Ἠποκείξ, Ίο βμα]] αιποίο ἔῑιο πΥ]ο]ο οἳ 1έ: 

ἡ ἄναστας Βἰππᾶς ορροβαᾶ {ο µελλεις, ἐ]ναῦ 18, τοὐ(]οωέ ἀείαγ. 

86ο ον οἱ. Ὁ: 18. Βαπτισαι, ὃε δαριίσεά; οὗ, πῖίἩ α αἰτίοίετ 

αἄετοποθ {ο ἴπ9 Ίοτπι, Ίαυο {ηγδε]/ ὀαμιίεά (Ώο ἸΠειίο), 

Οπο οἵ ἐο πβθς οἱ {1ο πη]άᾳ]ο νοίοο ἵ8 {ο οχρῖθδΒ απ οὐ υλῖοἃ 

8 ῬοΓδοη Ῥτουμτοβ Αποίπος {ο Ῥοτίοτπι {ου Ἠίπι. ΊΤΠίς ἶ6 {ἶθ 

οη]γ ἱπβίαπεο ἵπ πἨ]οἩ ἐἶο γοτΏ οοοµσ, 1 Εί5 γοῖσθ, τν] ε]ι 

το[εγθποθ {ο ΟἨτίβίαα ραράίςια. 

ἥ Και απολουσαι τας ἁμαρτιας σου, απ ωαεῖι ανα Ίοιη 
απ, ΤΠ οἶπαξβο βἰπίοῬ α τοβα]ό οἳ {πο ἱπηπιοταίοη, ἵπ Ίδη- 

6ααρο ἀοι]ταά {τοι 1ο παίατο οἱ ἐλαί ογάίπαποο. Τὲ ΑΠΕΠΓΟΤΑ 
{ο εἰς αφεσιν ἁμαρτιων, Ίπ οἩ. 21598, Ἰπωπιοβῖοῃ 1Β γερ- 

χθβοπίοά ας Πανίπρ {Πίς Ἰπιροτίαπορ ΟΥ βῇοποΥ Ώθοπιερ 1έ 

ἱ8 ο βἶρα οἳ {πο τθροπίαπηθ απᾶ (01 υνλήοᾶ ατο {πο 

οοπά/ΐοπς οὗ βα]γαίίοΏη, Ἀπικαλεσαμενος το Ονοµα αυτου ΒΙΡ- 

Ρἱ165, εδεοπΜἰδ11Υ, ελο Ρίασο Οἱ επι τῷ ονοµατε Ἴησου Ἄριστου, 

{π οἩ. 2: 5δ.. Βεο ἴμο ποίθ ΟἨ {λλί οἶπαςο. Ίου κυριου, αξίοτ 

ονομα, Π8β8 ΠηΙΟ] Ἴ6δρ ΒΙΙΡΡΟΤΙ ΕβΏ αυτου. 16 16 το]εοιοᾶ 

Ὁγ αδ., Βομ., 1ωπ., Τέ. ΈΠθ ΡΓΟΠΟΙΗ ομπι τοίες οπ]γ {ο Ομτὶςς, 
Οοπιρ. οἩ. 9: 14.) 

Ῥτοί,. Ἡπο]οίέ εαβαίπς {16 οοπι. Ὑογ. Οἱ {λίβ γθσεο. ἩἨίβ 

ποτάβ αγο: ὁ' ΤΗ «παςο βἰαίος α χαρα]ί οἳ Ὀαρβααι ἵπ ]απ 

βααρο ἀειϊγοά ἴνοιτα ἐθ Παίντο οἱ {πας ονάϊπαησο, Τὲ απβΊγετη 

{ο εἰ αφεσι» ἁμαρτιων, ἵη Αοῑς 2: ὃ8, Ἱ, ο,, βαὈπηῖξ {ο 1 τὶέ 

ἵπ ογάθτ {ο ως {ογρίνοπ, Ἰπ Ῥοίι Ῥαββηβοβ Ὀαρίίσπι {8 τορ- 

τεβεηίοᾶ ας Ἠπγίπρ (ΠἨῖς Ἱππρογίαπορ ος βῖοπογ, Ώθοπβθ 1{ ἵΒ 

ιο βἶρη οἱ επο γαροπίσησο απ {ἱ611, πνΏίο]. ατο έμο οοπάἰείσπς 

οἱ {πίς βαΙτα ος. 96ο Ἠποκειί, 231 10, 
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ΚΙΝ ΙΑΜΗΘ) ΥΕΗΕΡΒΙΟΝ. 

686, 6νοπ ὦλ]]θ Τ ρναγοά ἵπ 

ἴμο ἔθιπρ]ο, 1 νας ἵπ α ἔναπος» 
16 Απά βαν’ ΗΙπα ϱαγίης απίο 

119, Μαι Ἰαςίθ, απἆ σοῦ ἴῑθο 

ααἱο]ςΙγ οιῦ οἳ ζ6εγβαίθια; {οι 

Έλογ η] πού τεοεῖνο {1γ ἑεεί]- 
ΙΠΟΠΥ ϱΟΠΟΘΥΠΙΗΘ Πιο, 

19 Απά 1 καίᾶ, Τοτᾶ, ἴἶαγ 

πουν πας Τ Ἱπρτίδοπθᾶ, απᾶ 

Ῥοαῦ Ἰπ 6νδίΥ βΥγηασοσιθ ἴ]θπι 

Όιαῦ Ῥο]ιονοᾶ οἩ ἐ]ιθο: 

90 Απά ν]οι ἴλαο Ῥ]ουά οἱ 

{1Υ. πιαγύγε Βίορ]οι Ὕνας ιο, 
1 98ο γνας βἰαπάίησ Ὦγ, απά ο0Ἡ- 
εοπύίης ιπ{ο Ἰίς ἀθαῦῃ, υπά Ἱκερύ 
ἔπο ταϊπιοπύ οἱ {ᾖσομι ἐμαί δἶονν 
ΜΗ. 

ὢ1 Απαᾶ Ἰιο φα1ᾷ απίο Ίη6, Ὦο6- 
ρατόιτ {ος Τ ν] βεπᾶ ἴποο {ων 
Ίθπος απίο ἐλο (οη//168. 

93 Απᾶ ἴΠογ σανο Ἠΐπι αα- 
ἀϊοπορ απίο τλμῖ5 υοτᾶ, απά {λεν 
Ητοᾷ τρ ὑλεῖν νοῖσθε, απά δαἱἀ, 
ΑναΥ Να δυο ᾱ /οοιυ {οιη 
πο οογί: {ου 168 18 ποῦ Πὺ μα 
116 5οα]α Ἰΐνο, 

95 Απά 5 ἴπεγ οτἷεᾷ οαζ, απᾶ 

σππςῖς ΤΕΣΤ. 

γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει, 15 καὶ 
ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦ- 
σον καὶ ἔξελθε ἐ έν τάχει ἐξ 'Τε- 
ρουσαλήμ: διότι οὐ παραδέξον- 
ταί σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 
π Κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπί- 
στανται, ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακί- 

ζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συνα- 
γωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ 
30 καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στε- 
φάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ 
αὐτὸς ημην. ἐφεστὼς καὶ συνευ- 
δοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ 

φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναι- 
ρούντων αὐτόν. ᾗἳ Καὶ εἶπε πρός 
µε,. «[Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη 
μακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 

35 ]κουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τού- 
του τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν 
φωνὴν αὑτῶν λέγοντες, «Αἷρε 
ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον' οὐ 
γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῃν. 3 Κραυ- 
γαζόντων δὲ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούν- 

ἉπΕνΙΣΕὉΌ ΥΕΒΠΕΡΙΟΝ. 

ἵπ ᾖμο ἑοππρίο, 1 να. ἵη 

:Ἠπησθ; απᾶ Ρομο]ά Ἠΐπι βαΥ- 18 
Ἰπς ο πηθ, Μοαίεο Μαδίο, απ βο 

αυ1οἰ]γ οιξ οἱ Σεγιξδα]θια; {ου 

ΒεΥ ν]] ποὺ τεοεϊνο ουχ 
Γ65ΏΊΏΟΠΥ οοπσοεγπίηασ ο, Απᾶ 19 
Τ βαἱἀ, Τιογά, 0ου Ἴκπονν ἐαῦ 

Τπιριήβοπθἆ, απά Ῥομ{ Ίπ 6ΥδΥΥ 
βγΠαροσαο {μοςο νο Ρε]ογεά 
οἩ ἐπεεθ: Αιπιά νηοη {πρ ρ]ουοά 20 

οὗ δίερµει {1γ 'ἰζηθας, 88 
διοᾶ, 1 αἱδο Ίπας εἰαηάῖπς Ὦγ 
οοηβοηίΊης, απά Ἱκορῦ {μο ναὶ- 
πθη{ οῇ {λλθιη νν]ιο θἰουν Ἠ]πι. 
Απά ο βμῖά ο πιθ, Ῥερατίς 21 

{ο. 1 ν]] δεηά γοα οί {αγ 
"ἨθποοῬ ο ἴ1ο ἀεπί]ες. 

Απά {Π6γ ἠουτά Επι πρ ο 22 
ἐ1ἱ8 υποτᾶ, απᾶ {λσεη γαἰβθοᾶ 

ὑμα]γ γοῖοθΒ, απἀ βαἶᾶ, Ανγαγ 

ψηζα. βαοῖ α {6ἱ]ου {οι {με 

οσα: {ου 15 Ἰς ποῦ Πέ ἴ]αί Ίο 
Βπου]ά "νο. Απά αφ 116Υγ 25 
ΕΠουζεᾶ, απᾶ ἴτεν αρ ὑλαῖς 

αο]οίμοβ, απᾶ οιδὺ ἀπδί Ιπίο 

ε ὥκστασις. 1ΤΛΘΤΑΙΗΥ, απ θ05ίΛΒΥ. 1πϊ6 γοτά οοουτς οἱρΏῖ | Ίνας οα]]οά, Ὁγ ἐῑιθ αποἰοηῦ (ΤθαΚΒ, 4η ἀροσί]ε; οὗ αροδίοῖο». 

ὤνηος η μο Ν. Έ., {ος ἄπιος {γαπε]αίοά έγαποε, Ὁπίοο αλἰαχε- 

πέπέ, Απιᾶ Όνν]οο ασἰοπἰδ]απέ. ἆγαπος, ἵπ Π]κθ)ς Βἰγ]ο, {ουν 

Έτηες Ἰπά]οαίος 4Π 605ἱΔ5Υ, οἳ 5μβροηβίοΏη οἱ {μα 5εηΒοΒ. Τό 

16 6ο] ο ρατοχγαπι α5 Βαβρεπᾶς έἶθ αοίοπ οἱ αἰἰ ἐἨθ 86ΠΒΘΡ 

{ος α ὠπιο, οπᾷ Ῥ]ασος τηἩο πιπᾶ Ὀεγοπᾶ {πο οοπίτο] οὗ 1ο 

Ρ]γβίσα] Ίωσα οἳ οἳς Ὠοΐπα, 
Ἆ{ε αοθοτηραπἰθβ γενεσύαε, ἴποιρ] εγενετο Ίνα [ο βὔπις 

]ορίσα] ειὈ]εοῦ. 

αμ 966 γ. 16, ποίο 1. 

Τῃ αναιρεσι οπαεὲοᾶ Ὦγ 9., 8ομ., ωπ., ΤΕ 

7 Πξαποστελλω. Στελ]λω, ἶ δεπᾶ ; απο, Γοπ1η8η ἓξ, οµέ/ 
οἳ, 1 οεπώ ομὲ [γοπν Ίπ6. «Αποστελλω ΊΥΊΊθπΕθ αποστολος, απἀ 

ἹπΊθησο αποστολη. Τ]48 ἶ5 α του Ῥοουίατ πνοτᾶ. Τε 16 ᾖγβί 

(οαπᾶ 1π Ν. Τεςέ., Μαι, 101 25 δαῦ {8 16 οὗ Πΐρῖον απλα! έγ. 

Τὸ παδ αβοᾷ Ὁγ ἴ]ιο ἄγεεἰκς {οπι α τοῦ Ηἱρ] απφιίψ. Τὸ 

πας Εγβύ Ιπάἱομείνο οὗ ΑΠΥ οπο βοπὲ οι ξ ἹνΗ]ν Ροΐνο, οὗ ατ- 

πλου {σ----πΜεγε σµήν φοἰεδίαίε εἰ αμἰοτταίἰε αἴέφμα. 

Τ]ιε εαρίαίτπς οἱ 51Ώ1ρδ, Ίοηρ Ὀοίοτο ἴμο ΟΠτὶίίαη οἵα, ποιο 

Ὦγ ἴ1θ αποϊοπίθ οδ]]εᾷ αροσίζεὰ. Οἰναπαίος, αποἰσᾶ Ὦγ Τ/6ἱρΗ, ἵπ 

Εἱ8 Οτἱ6, Βαστα, 648, 'δέρπάᾗοαἑ οιφώήι παυῖς ἀἰγέρετε εὲ 4ε 

ἀἰτιρεπαϊς πιαυΐδιις ὤἱσροπέτε εἰ σοπδ[ἱέμετα.ῦ. Ἰπᾶσοᾶ, στο]οε 
εἰαδδεπι εἱρπίβοαε; Ἠθπορ 9Πθ οοπηπιαπᾶθς οἳ α Πθεί, ο; παυἡ 

6εδας ΟἨτ]εῖ, {6 ᾳτεπί οπρἰαϊπ οἱ 5α]γαβοπ, ἶ6 οα]]εά απ 

αροκίῖε, ταί]νου {]ιε αφοσίἶε, 38 πο] 5 ἴπο Πὲρ]ι μγεδὲ οἳ ος 

το]ρσίοἩυ, Ἠοῦ. ὃ1 11 σογίαἰπ Ὀτείητεν, 2 Οος. 8 1 28, ατο οα]]θά 

ἴπο αφοδίῖεο οἳ ἴλαο οἶναΓσ]οξ---πιΒ6ΘΏΡΕΤΒ, ΟΟπΙ, Υου. Ἡρα- 

Ρανοᾶῖίας {6 οσ]]θεά πΏ αροβί]ο οἳ ἐπθ ομυτο] αἲ ΡΗΠρρί. ΑΙ 

ΡΕΓΒΟὮ5 σοπιπηὶθε]οπθεᾶ ὮΥ απ Ἱπάἰν]άπα], α οἱόψ, ο ϱογθτηπιθηξ, 

απά εοπ ον ΑΠΥ 1ΠΟΡΕΑΡΕ, ΟΥ Οπ ηΥ οιταπά, 16 δπ(]]εά {ο 

ἴλο {11 Ἱπιρογί απᾶ ππεαπίης οἳ ὅπο Ἱγοτά αγοσίίε, ἘΒαί 1λχοδο 

πλοπα «ερας Οἶτὶδέ Ἠἱπιβοι{ οἀμοαίοά, ἱπβρίτοά, απᾶ οοπηπηίδ- 

πἰοποᾶ, 4το {1ο οηΙγ αροβί]ες ο]ούλοά τνἰθι Πἱ5 απλα, απᾶ 

οπ(]]οά {ο αἱ οδεάίοπσο, τοβροοῦ, απιά Ποπος Ὦγ α]] ἐλο ἀῑςοῖ- 

Ρἷ68 οἱ {1ο Τιογᾶ ἆοδιας Οη]ςῦ, οπιρ]αἑϊοπ]]γ Ἰήπηςοι{ ομ]ἱοᾶ {ιέ 

αροείζε, Ἡς σιθὶ] ο έε Πάρι φτεσί οἳ ους 16ΗΡΙΟΠ. 
Ἐξαποστελλω, 1 πνΙ βεπᾶ γοι οαῦ 486 αη 4ροβίΐθ. 

Ριπαξο σαππού Ὦθ οχαοί]γ τοπᾶετοά 1η οἳ{ ]άηρυαρο. 

ν΄ Αχρετουτου του Ίογου. ἘΠἱ5 18 βροοἰα]] ἀεβηϊίίνο ος 119 

ΥΟΡΥ πονᾶ οπ {16 Ἱξίοταπσοθ οἳ τἨ]οϊ Ἡθ πας ἱπέθυταρίος, 

Ύγο Ἠανο Ὢ αἰπηῖ]αν Ἰπδίαπορ οἳ βασῖι ἀθβπίζεπεςς {π {16 παστα- 

ἄγο, ἵη οἳ, 19 : 96. Όυ γαρ καθήκον αυτο» δῃ». 107 Τὲ ἵνα5 1η- 

αχροᾶίαπέ, οἳ, {ὲ τυᾶ5 πο Πέ ἴ]ιαὶ Ἶε δἱιουίά [ένα. 

α Ῥιπτουντων τα ἕματια, "πού ἐητουίπρ ο ἰ]ιεῖν ᾳαγηνετιδ 

38 ο Ρτεραταίίοπ {ο Βἰοπίηρ Ῥαι] ” (τοῦίαε, Ἠασις.) Τεΐπρ 

ταῖς 
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ΚΙΝάα ΙΑΜΕΞΡ᾽ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

οαςζ ο (ο οἱοῦ]ος, απᾶ του) 

ἀαςύ Ἱπίο πο αἲγ, 

24 Τμο- ομὶεῖ οαρίαίη οοτι- 
πηαπάθά Πήπι {ο ο Ῥτουσ]ό Ἰηΐζο 
ἴμο οββύ]θ, απά Ὀαάςο ἰαῦ Ὦςα 

εἰιοι]ά Ὄο οκαπη]πεᾶά Ὦγ δοοιχϱ- 
πας ἰμαῦ πο πηὶσ]ὐ Ιον Υν]θ}ο- 
{9ἵ6 ἴ16γ οχ]θά 5ο αραϊηδὺ 11Πι. 

96 Απά α5 {λπεγ Ρουπά Ηἴπι 
ψη( {ποπσθ, Ῥαυ] δαἱά απ{ο {μα 
οθπύαγοἨ. ναί βίοοᾷ Ὦγ, 18 16 
Ἱθνν{α] {ου γοι 6ο 8οοΙΡθ ἃ 1Ί8Ώ 
ἐπαῦ ἵδ α ΠοπιαΏ, δπᾶ Ἱποοη- 

ἀεπιπες ᾗ 
96 Ὢμοι ἐλο οδηζατῖοι πεαγά 

ἐλαί, Ἡο Ὁοπύ απᾶ ἰοιά ἐμο ομ]οί 

οαρίαϊη, δαγίης, Ταἷκθ θεά υν]αῦ 
ἴποι ἀοοβῦ; 1ου μ]δ 1ηπΏ 15 ἃ 

Ἡοπιῦμ.» 
9Ἡ Τ]οα πο ομὶαξ οαρίαίη | 

οαπ1ο, απᾶ εαῖά υπίο Ἠϊπι, Τοἱ] 
Ἴπης, ατί που ἃ Ῥοππαν ὃ Ἠε 

βα1ᾶ, ᾖ68, 
98 Απά ἴπο ομῖεί οαρίαῖη αἩ- 

β6γεά, λΠζ α ρτουῦ βαπι οϐ- 
ἐαϊπος 1 υμ]ς ΠΙδοάσιη. Απά Ῥαι] 
αἱ, Βιιῦ 1 ἵπαβ /ος-ροτη. 

99 Τ]αη αταϊσ]ιύνναΥ 01εΥ ἄθ- 
ρανύαᾶ {οπι ΕΗἴπα Υηὶοα αποσ]ά 
ἨΏανο οχαιπ]πθά Ἰάπι: απά ἴπο 
ομίθί οδρίαϊπ αἶδο ἵπας. αναίἀ, 
α[ίο' Ὡς Ἴκπον Ό]αῦ Ἱο πας αἃ 
ΈἩοππδῃ, οπᾶ Ῥδυβαδο Ἰδ Ίιαᾶ 
Ῥουπά ΠΠ, 

90 Οµπ 1ο ΙΠΟΥΓΟΥΥ, Ώοσααβθ 
Ἡδ ποι]ά Ἰαγο ἵεπουπ ο οοἵ- 

απΕΕΙς ΤΕΣΤ. 

Ν 
ΚΟΝΊΟΡΤΟΝ 

.. ἐκέ- 

/ 

των τὰ ἱμάτια, καὶ 
/ Γ ΔΝ »/ 

βαλλοντων εἰς τον ἀέρα, 
Ν 

λευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγε- 
Ν Ν συ. λΝ 

σθαι εἰς τῆν παρεµβολην, εἰπὼν 
ῃ 2 / » ἁ ή 

µάστιζιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν, ἵνα 
Α ΑΔ 3 

ἐπιγνῷ δι ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπε- 
/ ο ϱῦ ε Δ / 

φώνουν αὐτῷ. ὡς δὲ προέ- 
ΔΝ - ε .ν ὦ 

τεινεν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπε 
Ν Ν Αν / 

πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον 
. / ς ὁ Παῦλος, ίι ἄνθρωπον Έω- 

Αα / 

μαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν 
Αν / Δ 

ὑμῖν μαστίζειν; 36) βκούσας δε ὁ 
ἑκατόνταρχος, προσελθὼν ἀπήγ- 
γειλε τῷ χιλιάρχφ λέγων, Ὅρα 
τί μελλεις ποιεῖν' ὃὁ γὰρ. ἄν- 

θρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστι. 
Δ Ν 

ὃἹ Προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος 5 Ἀ . 
εἶπεν αὐτω, «4έγε µοι, εἰ συ 

ο 5 « Χ ” Γωμαῖος εἶ; Ο δὲ ἔφη, ἴΨαἰ. 
5 

. Απεκρίθη τε ὁ χιλίαρχος, 
᾿Εγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πο- 

λιτειαν ταύτην ἐκτησάμην. ο 
δὲ Παῦλος ἔφη, ᾿Ιγὼ δὲ καὶ γε- 

/. 9 5 / - 2 / 

γέννηµαι. ὐθέως οὖν ἀπέ- 

στησαν ἀπ αὐτοῦ οἱ µέλλοντες 
» Χ ’ 

αὐτὸν ἀνετάζειν. καὶ ὃ χιλίαρχος 
Ν 5 / Ν 

δε ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι ω- 
./ 3 ν 

μαῖος ἐστι, καὶ ὅτι ἦν αὐτὸν δε- 
δεκώς. 

4 . Δ / / 

δ0 ΊΠῃ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος 
αν Ν Ν Ν 

γνώναι τὸ ἀσφαλες, τὸ τί κατη- 

ΠΏΝΙΘΕὉ ΥΕΠΕΙΟΝ, 

ἔπο αν, πο οπ]]ωεσί οοπι- 34 

πηαηᾶθά Πα {ο Ῥο Ῥτοιυϱῇ ὔ 

Ἰπίο ἐπο οσαβζ]ο, αιά οιάθγοᾶ 

ναί Ίο ε]οι]ά Ὦο οχαπιἰπεᾶ 

ΡΥ σβοουγρῖης, ἐλαῦ Ίο τη]σ]ί 

αδοθγία]η ννμαγδί[ογο {μου οτἷοᾶ 

οιιὔ αρ]ηςέ Πτα. ΑΠά 49 0167 25 

νους Ρἱησίπς Ἠ1πι νν]δὴ "ἴποηρς, 

Ῥαπ] βαἱἆ {ο έλα οεζατήοη Ὕγ]ιο 

είοοᾶ ϱγ, 15 1ὐ Ἱαν {1 {ο γοι {ο 

«/βοοατσθ ἃ ΤΠΒΠ Υνιο ἶ5 α ΠοΙπβή, 
αᾶ ἀπουπθιηπθά Ἰ. Ποπ [ο 26 

οεπἑυατίοα ἠααγά ἐ]αί, ο υυεηῦ 

8Πᾶ {ο]ά {ο οΙ]αχοΙι, δαγίηπα 
Το]κο "μεσο ναί γοι αἲο αΡοιιό 
{ο ἆο»Σ [ου {5 τησ 15 α Ποιηα!. 

Τ]οι ἴ]ο οἰή]αο 68116, αιιά 27 

οἱ {ο ἨΐΠι, Τ6ἱ1 Π16, αἲθ Υοι ἃ 

Ἡοπιαη } Πο εαἰἆ, ᾖοβ. Απά 28 

{πα ομΙΠατος. απδινοινσᾶ, ε]ι 

α, συεαῦ δπι 1 ουίαϊποα ἐς 

οἱδιζθηςΗΙρ; αιιά Ῥαυ]. αἱἀ, 

Ῥαἡ 1 ννας Ῥοτη τυἰώ . λα 29 

ἹππηθαίαζεΙγ ἴΠεΥ ἀερατίεά 

{νοῦι [ή ννΏο Ίνετο οΏοιῇ {ο 

Ίανο οχαιη]ηοᾶ Ἠϊπις απᾶ (πο 

ομΠατοῖ. 5ο Ίνας α[γαῖά α[νου 

Πο κπουυ ἑλαῦ ο νναδ ο Ώσοπ]αΠ, 

απᾶ Ώοσα18ο Ίο ηαά Ὀουπᾶ Π1πῃ. 

Οµπ {πο παχύ αγ, Ὀοΐηρ ἆθ- 50 

εἶτοις {ο που σα οετίθἰπίγ 

ποῖν  ΡΙΙΒΟΠΟΥ---παῖμου {ορεῖπρ {πει ἵπ α Γγοπζίοἆ πιοοᾶ Ἰπίο 

116 αἰτ---αὲ ἐἶιθ βαπιὸ {ἴπιο ολδίπςρ ἀπξί Ιπίο ἴποθ αἲν, Τὴἱ5 18 

πδπα]1γ ἆοπο ὮΥ πιοῦς απά ἠπβατίαίο ΡΘΓΦΟΠΒ, {ο οχοῖέο {1ο ρ46- 

βίοης οἱ {οβθ απο {]οτη. 

Σ Ὁ γι]αρχος---εκελευσεν---μαστιξιν αγεταζεσθαι αυτον, ἴ]ιο 

οἰἰέαγο]. ᾳαῦε ογώετο ἰἶναί νε α]οι]ά ὃε οπαπιῖπεά ὖγ δοουτα- 
ἔπρ. ΒιαοἩ πης Ώοπιαπ οἰγ{]παῖοτ οοπιρατοά συ ομσς, οὗ 

ταἴμος τν] ΟἨπείωη οἰγ]ησαίίοη. Έσων, ἀῑγεοίίπα; δαγίπα 
ἵ5 έοο ἔαπιρ {ου Βι1ο] απ ΟΓ49ἱ6 οὐ ΒΙ19Ἡ εν πιο, «πω 18 ΒΟΠ1Θ- 

πιο τοργεβοπίοά ὮΥ εοππιαπά, Ἠι]ο {τ ὃς Ὁ τδ4: 30ου. 

4: 6, οἵο, 

 Ὁς δε προετεινει' αντο» τοις ἑκασιν, “-αἲ ἴ]νει οἰγείε]ιεά Ἰνέηι 

τήν Γον ια ἴοπρς ο ἸΓειίο, Ἠογεν, Ώου. Ο1οτς Εαγ, 
αβίτοίομοᾶ Πΐπι {ο συν] ἐλο ἔἶοπμς) οοπδἰδπς οἳ α Ῥ]η- 

ταΏϐγ. Τ{ που] αρροαν τον ἴλοδο ἴη 156, ποοοτἶπο {ο Ί8τν. 

Τίς 8θοπις {ο ὢς Ιπάϊοπίος Ὦγ ἐ]ο [ιοῦ (λα ἐ]ιο οἰ]αγο]ι οοπῃ- 

πιαπᾶσα Πΐπι {ο Όο απΌοιιπά, 5 800Π 38 Ἠο απάριςίοοα {λαί 

Ἡθ πνα5 ο Ῥοιπαπ οἰήποη. Παοῖς. 

Ἑϊπάίπρ Ἠΐπι 36 α Ῥΐβοπου Ίνας πού Π]]ορα], Όέ Ὀἰπαίπρ Πΐπι 

{ου βοουιρίπᾳ 148 Ἰ]ορα], απᾶ, ὑ]ιογοίόνο, ιο σοπΜιγίοη {δαγαά 

ἴμθ Ίαν, απά το]σαραά πι, 

6 Ἔπ]κο Ἰιουᾷ,ὸ ]αοἷςς απλοχ]έγ, απά ἵ8 τε]εσἰαί Ὦγ αὖ., απὰ 

οἶμοις. Τό 15 πιονο]γ α βαρρ]οπισηί, Το πιοδύ αρργογεά τομᾶ- 

ἵπο ἵς Εἰπαρίγ, «Ἠ]ιαὶ ὧο ου)”. Τί πια 15 οηπιαπ 



ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. Ο0ἨΠΑΡ. ΧΧΤΠ. 

ΚΙΝα ΙΑΜΕΘ᾽ ΥΠΠΘΙΟΝ. 

αἱπ{γ π]ιουείοτθ [θ Ίγα5 αοουδεά 

οἱ {μ6 ἆ6:9Ε, 19 ]οοβ6ᾶ Ἠάπα Ὦνοίπα 

ᾗὶς Ῥαπᾶς, απᾶ οοιπιπαπᾶοᾶ ἴ]ιο 

οἑ]οί ρηϊεβίς απά σα]] ὀλαῖν 6ου - 

οἳἱ {ο αρραεατ, απᾶ ῬτουσΠΏί Ῥουἱ 
ΊούἩ, απᾶ βοί πι υείοτε ποια. 

Ο6ΟΗΑΔΡ. ΧΧΙΠΙ. 

Ανο Ῥαα], εαϊπες{ί]γ Ῥεϊο]ά- 
ης 0π9 οοαποϊ], ααἱά, οι απἀ 

ῬχοίΏνεη, 1 Ἠανο Ἰνοᾶ ἵαπ αἱ 

βοοᾶ οοηβοίθηοθ Ροίοιο ἀοᾶ π1π- 
τ1 Ες ἆαγ. 

9 Αιά ἐῑιο Πἱρ] Ῥτϊεςῦ ΑηαηΙΩΒ 
οοπιπηαηζεᾶ ἴπειι ὑλαῦ δἱοοᾶ Ὁγ 

Ἠάπη, {ο Απιὶ {ο Ἠῖπα οἩ ἴ]μο πιο{], 

9 Τ]αη πα Ῥαα] απίο Ἠϊπι, 
6οᾶ εἶλα]] βπαῖζο ἐ]ιορ, ἐλοι να θοᾶ 
νδ]]: {ου αἰθίοξῦ ἔἶλοα {ο Ἰαάφο 
18 αἷζαοι ἔἶιο Ἰν7, ἄν οομΙηη- 
εξ πιο {ο 6 ια ὔίθν. οὐπἴταΥΥ 
{ο {ιο 1ανυ Ἡ 

4 Απά ἵΠεγ ἴλπαῦ κεἰοοᾶ Ὦγ, 

απΏεις τΕχτ. 
- ΔΝ - ᾿ ’ 

γορεῖται παρᾶ τῶν Ιουδαίων, 
3/. Ν ο) ο. ο 
ἐλυσεν αὐτὸν. ἀπὸ τῶν δεσμών, 
... 3 . ν 9 

καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τους ἀρχιε- 
ο) να Ν / ᾿ 

ρεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐ- 
- Ν Ν - 

τῶν' καὶ καταγαγὼν τὸν []αῦλον 
Α / 
έστησεν εἰς αὐτούς. 

ΟΗΑΡ. Χχτ. 

λ - 

᾽ΑΤΕΝΙΣ4ΑΣ δὲ ὁ Παῦλος 
-- [ο 9) 

τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, -ἄ4νδρες ἀδελ- 
Ν / / . 

φοὶ, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ 
/ «ν ο 3 / 

πεπολίτευµαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύ- 
. ς / Φε ν . 

της τῆς ἡμέρας. Ο δὲ ἀρχιε- 
Ν - 

ρεὺς ᾿Ανανίας ἐπέταξε τοῖς παρε- 
ο] .ν { . 

στῶσιν αὐτῷ, τύπτειν αὐτοῦ 
ν / 8 : - 

το στοµα. τοτε ὁ Ἰ{αῦλος 
ΔΝ 5 / 

πρὸς αὐτὸν εἶπε, Τύπτειν σε 
/ « Ν .. 

µελλει ὃ Θεὸς, τοῖχε κεκονια- 
ΔΝ / 

µένε' καὶ σὺ κάθῃ Κρίνων µε 
ΔΝ / - 

κατὰ τὸν νόµο», καὶ παρανομῶν 
/ / 

κελεύεις µε τύπτεσθαι; Ὁ Οἱ δὲ 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΎΥΣΞΠΒΡΙΟΝ. 

οἩἳ γ]ιαξ ποοουπῦ Ἡθ 188 8ς- 
οπκεᾷ ΡΥ ἐμο 16ννβ, ἴιο Ιοοβοᾷ 
Πΐπι {οτι Πὶα Ώοπάβ, απά οοΠΙ- 
τηθπᾶθά ιο οἰ]θί Ῥϊεκσίς απἆ 
αἱ ἐἰοίν οοα Πο] {ο ΑΡΡΟΣΣ, απᾶ 
μανίας ΡγοιρΏύ ἆοννη Ῥαμἱ, Ώθ 
Ρ]ασθά Πἰω Ῥείοχε ἔμεπη. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠ. 

ΆΑνυ Ῥαπ], θαγηθςί]γ Ρελμο]ά- 

ης {πο οουποῖ], εαἷά, 'Ῥνείί- 

16Η, 1 Πάνα ἠνγοά {ο αοσά ντθὶι 

α]] σοοᾶ οοηφοΐοποθ Ἠππία] ΠΒ 
ἀαγ. Απά ἴπο Πἱδα ρτϊθἙύ 
Απαπίας οοπιππαπᾶθά ἔἶεπα 
Φ]ο βίοοά ΡΥ 1ήπι, νο βὐπ]κα 
Πΐπι οα ἴπο πιοπῖἩ. πει 

Ῥαα] ααἱᾷ 0ο Ἠϊπι, ἄοα υ]] 
αὐχί]κο Του, γοι Ὑ]ηέθά ντα]: 
{ον ἆο Του βἰῦ {ο ]ἀάρθ πηθ 90- 
οοχᾶῖηρ {ο Ίο Ίαν», απηᾶ 60Π1- 
χηαπᾶ πο {ο 6 βἰγασ]ς οοπ- 
ἴγαχγ ο ο Ἰω. Απά {Πογ 

ς 
ν΄ Ατενισας δε ὁ «ἴαυ]λος τῳ συύνεδιου. Ἰαιποβίποξβς ἵπ 

οταίοιγ ἶ5 πο] ἀοβποᾶ, απᾶ τοοοτωπιοπᾶσά ἵἨ 5 ο.56, 

Ατενιζω, οοου]ος ἵπ αἰίᾳασπι ἄοβρο, ἰο Γαδίεπ, ἴο ᾖπ, ποᾗ α 

φἰετοῖπρ, Ποποἰναῖτπρ βαχ6, ἴ]α εἴ/εδ ερ α Ῥέγδοτ οὗ οὗ] εοί. 

Βοπιθιλίπρ οἱ οκοἰ(οπιοπί, οἨ οἱ ἠπίθηςΙΏΥ οἱ {σεᾖπρ, ἱ5 πἩ- 

απιρὶραοιςίγ ἰπάσαισᾶ Ὁγ Ῥατ1 ἵπ Πΐ6 οχονάἰιπα ος ἐλῖς οσσᾷ- 

βίο. ποιο 18 τωασ οἳ ατραπησπ απᾶ οἸοᾳπεποο π α ]οοἷς, 

Ίμοθτο {185 απ α]-ραίδεαπί, αἰ]-θυράυίηρ ρ]απορ οἱ ἐπο 66; απά 

Ῥαυἱ, 1η Ἠΐ5 οπγποβίπσββ απᾶ μοϊπό οη. ἐπί5 οοοβδίοῦ, αῇοτάς ας 

Ἀ Ώπο εροοϊπιοῃ οἱ 19. 

Τῳ συ»νεδριῳ---συνεδρισν, καπ]εάγίπι οοιιοῖ, Ὥακο, ἵη Ελ]6 

εἱηρ]ο Ῥοο]ς, τεί[οτ5 {ο 16 {ουσίοση 1ἶπισς, απἀ οπσο {π Ἠΐς ποβΡε]. 

ΛΙ ἐἶνο οίμευ υτ]έους Ίπ {πο Ν. Ἡ. τοίου {ο 16 οη]γ 50Υ6Π 6ἴπῃπσβ. 

Τ18 οίγπιο]οβΥ 156 {111Υ Ιπάϊσαἰἶγο οἳ {16 ἀἱρ]ποίίνο οἸαγασίος--- 

συ», ἰοβεί]εγ, εὗρα, δειζες---α οἱ πρ; ἐοσεί]ιαγ. Ἴοςος απᾶ 1ΐς 

δευεπίη εἶαεγο ϱΆγο 16  Ἴοσα] Μαδίαίίοι απᾶ α πατης, ἵπ Ῥοἱ] 

Εποτοᾷ απᾶ Ῥγο[ιπο 1ΗβίουΥ, «Συνεδριον, ἵπ ἀνοσίαπ Ἠδίουγ, 

Ιπά]ολίοβ α οσο, αι οοιί-- οἱ ἴσοις ἵπι (1η οοπυεπἑωπέ 

δεπαἰοΥ6. "λεδαιτις ἄΤασω Ἰζπρια. Να, οἩ, 115 οιῦ, 

ΟΤ1 1: 81: 91 Ἐποϊίαὶ 8 11: Τα οπο αοοερἰπίίοα οἱ 1, Αη 

αβδοπα]ν οἳ Ῥτο]οίος απά ἀοοίοσς οοηγοποά {ο τορα]αίο ΠΙΡΙΘΓΒ 
ου ἀῑβοίρμπο {η Ομ ασοἷι αἰζαίσς,ο) 

1μοσίάπῃς ἴπ {πθ {40ο Οἱ το γγ]ο]ο ἐπραπαί, ο, υπ απ 

αητορἰά οἑαπίθηαΏησο, ΠΙΠΤΙΙ6 εγω πασῃ συνειδησει αγαθη, 

Ίρο ομἰῖπα βαιάσης οοηδολεπίία υοϊυπίαε ἀϊυϊπα α ᾖπιπα 
Ώδφιις ει. «λοὐναπι, πολιτεν, οἳ πιθάίαπη, πολιτευεσθαε, 

ποὶαὶ τεπιριυδζῖοαπι ααπαπῖδίτατε, ριαδ]ίσυτα ἵα οἰγ{αίθ πηάηΙΒ 
αὐπηπϊδίνανς, ΤΠασγά. υΏ. 97. Ἰαίη. γο]. ὃ, ϱ. 9δ0. Όοπ- 

βοΐοησο, π ἴλμ]6 οΆξο, ἵβ υπο ἀοβπθά. Τό ἵ5 α Ἰαάροθ, Ὢνοβθ 

γογᾷἰοῦ προν οἳς οπΏ αοἴβ, ἰα ἐπουρηί, ἵπ γο]ἰθίοα, ἴα σοτᾷ, 

οἵ 11 αοίἶοπ, οτεαίθς γή 118 Ῥ]οαεῖηπς οἳ απρ]οββίηρ 8850” 

οἴφίοηβ οἳ {6ε]ίπρς, α5 οοπζεπιρἰαἰεά ἵπ τοίδίεποθ {ο α ρετ[εοῦ 

Ία1ν οἳ ρου{οοῦ Ἰαρρίποςς, απᾶ απ οπιπὶκοῖοηῦ ζμᾶρο, 

Συνειδησει αγαῦῃ πεπολιτευµαι. 16 ἱ6 ποσα οἳ ποβσθ, 

ἐλαέ ἵη 8οπαθ θιίτογ-Όπο οοσυσγθπσθς οἱ {πἱ5 ποτᾷ συνειδησις, 

{α ιο Οἰτίείαπ Βοπρίατος, ἵ6 ἵ5 βἱπαγβ, ἵη σοπι, ΤΟΥ. ἰΓβης- 

Ιαἱθᾷ οοπδεῖεπου. 

ΠΠολιτενοµαι 15 Γοαήᾶ οηΙγ [πνίοθ, απᾶ πολιτευµα 9Π600, ἵΏ 

πο Ν. Ῥο5ε. Ἠοῦ]ι πονάς το, 601, Υεῦ., ὑγαηβ]δίθά 6οπυεΥ- 

δαἱΐοη; Ίο Ἰαήίου, Ποτα]]γ, οπ/απολἰκεπιεπί, οἱ εοπιπωπί(η. 

τοσὶς Οοποογάσποο οὗ Ν. Ἐοβί.; εἶνο {οππιεν, “Ἰ Λαυε νεα,» 

Ααΐς 28: 1: απᾶ ΡΗΙ. 1: 97, οοπυετδαίοπ. Βιΐ ΕΦ {8 

οὐὑβοίείε.  Ἰουβίου, «! Γαπιζίαν ἐπίετοοιτεα” «Βέλαυίογ, 18 
βεποταί, {5 ἱπίοπᾶοά; απά Βασ] σας 1598 οΙΤΥΕΠΟΥ αὖ {μο ἀπίθ 

ος {1ο οοπη. Το, 

Π1πο ππέατα] οὐ βγπἰαοεῖο ογάθυ οἱ {Ηΐ6 βοηίοησς {6 5 {ο]- 

1918, απᾶ οιιρ]τε, ἵπ τηγ ἠαάρπιοπέ, {ο Ῥο ρτείογυρᾶ: ὁ Βνοίλτον, 

Ι Ἠαγο Ιἱνοᾷ {ο αοᾶ, πδίι αἲἱ ᾳοοά εοτβοίοπσα, τοπ] (λίς ἄλφ.ᾗ 
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ΙΠΙΝά ΙΑΜΠΡ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

Εαἷᾶ, Τανϊ]οβύ ποια ἄοάς Π]σὴ 

Ρτ]οβῦ ᾗ 
6 ΈΠεη δαῖά Ῥαν], 1 νψὶςῦ τοῦ, 

ῥτείπτεη, ὑλμαῦ Ίο Ἱγας ἐπ Ἠϊσ] 

Ρτϊθςύ: {ον Ἱὁ 18 υτἰδίεη, Τμοι 
βηα]ό πού βροαίς ον1Ι οἱ πο τα]θΥ 
οἱ {Ώγ Ρεορ]θ. 

6 Ῥαῦ ν]αεῃ Ῥααἱ ροτοεϊνεά 
Ἠιαί ἴπο οηθ Ῥατῷ Ίου βαάάι- 
ο668, απά ἰῑπο οὔμοι Ῥμαχίδεος, 
Ἡο ομἷθά οαῦ ἴη πο οοαποΙἱ, Μα 
απά Ῥτοίμτου, 1 απ α Ῥ]8δεο, 
ἴπο 5οη οἱ α Ῥμαιίδεο: οἳ {λα 
Ἡορθ απά τοβιχγθοῖοἨ οἱ με 
ἀεαά Τ απΏ οα]]θᾶ ἵπ ᾳθβ[ίοη. 

7 Απᾶ π]θη Ἡο Ἰιαά 5ο αι, 
{πονο α1οξθ α ἀἰδδθηδίοι Ῥοδίσγοσι 

ἐρεῖς κακώς. 

γοµαι. 

απτεις ΤΕΧΤ. 
ο 5 ὁ 3 / 

παρεστώτες εἶπον, 7ὸν ἀρχιερέα 
. ο ο ορ ο 

τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖ; Ὁ Έφη τε 
α ” ! 

ὁ Παῦλος, Οὐκ ᾖδειν ἀδελφοὶ, 
/ 

ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς' γέγραπται 
/ ο] - 

γὰρ. ᾿.4ρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ 
4 ΔΝ αν ὃ Γνοὺς δὲ ὁ ΙΓαῦ- 

Ν ἃ κ 
λος ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐστὶ Σαδδου- 

Ν νο 
καίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, 
5) 3 αν / 3] 
ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ᾿.4νδρες 
ῃᾳ Ν Σ Δ 4 η 
ἀδελφοὶ, ἐγὼ «Φαρισαῖςς εἶἰμι, 

ον / Ν΄ 3 / 
υἱὸς Φαρισαίου. περὶ ἐλπίδος 

, ο Ν 
καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρί- 

α ω / 

Ἱ Γοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλή- 
/ - 

σαντος, ἐγένετο στάσις τῶν Φα- 

ΕΠΝΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Ὢ]πο αίοοᾶ ΡΥ, βδαἱἀ, Ὦο τοι 

χενῖο ο «Ἠ]σίι ρι]ορύ ῇ 
ΤῃοθἨ παϊὶᾷ Ῥαυ], «Τ Κηονν ποῦ, 5 

ῬτοίΏγδῃ, ἴαῦ Ἡδ ἵναβ πο 

ηΐσΙι Ῥτ]οδί; {ου 1δ 8 νέο, 
Χου βἱα]] ποῦ βρεαίς ον]] οἳ 

έπθ τα]οι οἳ ουχ ρεορίθ. 
Ῥυῦ Ὅ]μειπ ΡῬαυ] Ῥεγοεϊνοά 6 

ὑμαί {1ο ος ρατῦ Ίνεγο Φαᾶιι- 

6668, απά ἔ]ιο οἴμοι Ῥπαγίσοςς, 6 

ονἱεᾷ ου ἵπ ἴμο οοαποῖ], Βταί]ι- 
16Ά, 1 ἃπι α «ἘπατίςοῬ, ιο 801 
οἱ α Ῥμανίεεο: /Γοοποειπῖης 
ποροθ απά α τοβυχγεοίῖοη οἱ {16 
ἀεαά 1 απι πο Ἰαάρεα. Απά Ἰ 
ΦΠΘη Ίο Πας 8ο βαἷᾱ, ἴλποαιο 

5 Ὁ αρχιερεα του εου, Ροηπ({ῇοενε, φὸ 71981 εἰ αμοοτίαίε 

1εἳ αρἰὶ, υἴοσπι εί σετ. Οοπυϊαῖϊς ρτοβοπάεγε. Ἱαῖη. Ίπο 

Πἱρί ρτὶεβὺ Απαπίας, πού πο Απηᾶας οὗ ΑπΠαΠΗΡ παπιοά 4:60: 

Ίακο ὃ τ 27 ομπ 18 : 195. «ἩἨςε, απᾳιθεβοπαΡ]Ιγ/ ΒαΥΒ 

που, 18 πο 6οπ οὗ Νοβοάσοια5, νο οὈίαϊπθά {ιο ο/]οο ος 

14ρ1 Ῥτϊοδε ππάος Ῥτουυταίος ΤΠρεπίας Αοχαπάος, Α. Ὁ. 48, 

νο Ιπιπιθᾶϊαίαο 6αισοοβδος οὗ Οαιπϊάας οὗ Οατη]ελυς, (ζοξερ. 
Από 201 ὅ, 2. Ἠποῖς,) 

Α. ροπίϊβ; π]ο Ὦγ ἐπθ οοπηπιαΏπά απά οπ{]ουίγ οἳ οᾶ ποἰς 

{ου ἀοᾶ, πιοβδύ οοτπἰπ]σ Είηπάς ἵπ Πἱβ Ῥ]ασο; απά πο παυδί 

4ΡρτοδοἩ {ο ἄσά απά οοπαππαπθ σν]] ἄοά (λτουρὴ Είπα, φνἉ]]θ 

ἑπτουρ] Πΐπι ἄοά σοπΙπΙαπος πὶ Ἡδ. Βασ] ο ἀἱρπίίατν ἵς 

ποῦ {ο ὃο οοπίθπιποᾶ. 

Οὓυκ Πδειν αδελφοε, οτε εστιν αρχιερευρ,. ἜΤλοξθ πονάς Ἠπτο 

Ίος Ῥεοπ {π ἁοραίο, Οαπιούλπας, Μανπίχίας, Ἐλἱθβείας απά 
Ἠεἰπηϊοβίας τορβγᾶ {λοεθ Ἱνογάς 48 αβοᾷ Ιτοπίσα]]γ; οφ αἱνα]οπέ 

{ο, δὲ Ίιε αλά ποῖ ἀπεσιίε ἴἶνε ο[ ος. Όλες Ιπίοτρτος έλοπι, 
ἐμαί, πο ἀῑᾶ ποῦ αοἰκποιν]εάρο Ἠίπι {ο Ὦο ΒἱδΗ Ῥεϊοεέ, Όαέ ας 

αυτρίης ες ἀἱρηϊίγ. Βαί, 45 πνο] ορεεχγοά Ὦγ ολους, ἵΓ 

ἔπο αροβί]ο ἁῑᾶ πού γὶς]ι ΜΠίς ἀἱρπίέγ {ο οπα1θ {ο Ἠἶπι, Ἱθ 

που]ά ποὺ Ἠπτο βαἰά 1ιαῦ ο ἀῑᾶ ποὺ Ίκπονγ, Ουμ ῃδει», Όπὲ 

ταίΏος ουκ οέδα τουτον αρχιερεα. Ἰ ἆο ποῦ Ἱκπουν, οἵ Δοἰεποτγ- 

19οᾶρο, ἐπίς ρογδοη ας Ἠρλ ρηϊοςέ οϐ {ἐλί Ροορῖο, Ἰζαίπ. 
Απαπίας Ἠαά Ἓθον ἀἱεροβεοξερά οἳ Όμί5 οβῖσο, απᾶ «οπαίμαπι 

ταῖσθᾶ {ο ου ἀῑσπίέγ. ΌΟπ ἴἶνο ἄθαε οὗ ζοπαίλαη, ἰὲ σοη- 

Επαθά {ο 6οΐης {πιο γασαπέ; απά, ἵπ ἐΠίς πέογνα], Απαπϊις 
απᾶοτοο]ς {ο ΕΙ 14, Όαῦ π]θιοπέ ρτορος αιήλομ{γ. Ἡοοίῃν, 
«1 νας ποῦ Αννατο Ἠ]ιαῦ Ἡο Ίνα ἔλιο Ἠίρὶι Ρρείθεί,} Ουκ ηδειν 
οτι εστι» αρχιερευε, οππποῦ ο Γαἰτ]γ ἐταπε]αίοᾶ, { «ο ποὶ 
αοχπουωἱεάρο Ἰδην το ο Πἱρὶι Ῥτϊοεέ, Χου ἴ5 16 ρτοβαδ]ο ἐμαέ 
Ῥαπ] πγου]ᾶ οπίου 1πέο α ἀϊβοιβείοη οἱ ένο Ιαρα[γ οἳ 16 οἰαίπι. 
Ἠο ειηρ]γ ἆθο]ατορ 6 ου Ώ {βπουπησο οἱ ἐ]ιθ ᾖιοι, Παγίηρ Ῥθδυπ 
βοπΏθ της αὐεοπέ Ίτοπι {ης σοιπίχγ. ο, Ποπογοτ, προ]ορίχος 

{ος Πἱ6 οΏατρθ οὗ αἹἱοραίίοη οἳ Ἡγροσγίδγ, απᾶ ππογθ θερθοϊπ]]γ 

45 Αποπίας πνας, αἲ Ιοᾳβέ, α πηαρἰβίταίο ἵπ ααἰλλου!ζγ. 

4 Τ ἀῑά ποῦ Ίκπουν ΤΠΐς πὴρ]ό ποῦ Ῥο Πἐέεγα[{η ἵταο, απᾶ 

Ψοῦ, ἵη {πο Ποῦτοι Ιίοθαςδο οἳ ἐπί γατὸο, 16 Ίνας ταο, Τὲ 1 

οᾳαἱγα]οπέ, ἵπ Ἡοῦτθή οµΥΓΕΠΟΥ, {ο ρετοεῖυθ, ἰο ποιυ, ἐο Πια]ιε 

ᾖποιυπι ἰο αεἶεποωϊεᾶμα, πΏᾶ {ο εοπδἰζεγ. «Αἲ τἨο πιοπηοπέ ἴ]λο 

Ίάρα οἳ ο {ιώφε, αὈβριροά ιο Ἱάρα οἳ {19 Πρ] ρείεβδε, 5ο 

παῦ Ῥαπ] ἀῑά ποῦ οοπεἰᾶοτ, οἨ τορατᾶ Ἠΐπι αξ ποίπς νο ΗἱρΗ 
Ῥηεβῦ 6 {1 οἶγί] ]αάρο, 

5 Τ απι α Ῥλατίβοθρ) πας ἔγιο, ἵΏ 0Π6 89Π68, 5ο [αγ 5 Ί9 

πα5 {ια 5οη ο/ α Ἠ]ιατίδες. Ἐαέ 0819 ἵ6 αη ογαἰοτίσαἰ πηβιπποπί, 

οἩ {Ἠθ ρηποϊρ]ο---Ώέυίάο απάἆ εοπφµστ. Τί 148 α5 ἶαιυ[α] 18 
τ]νεἰοτίσαι. 

{ Περι επιδος και αναστασεως φεκρων εγω πρινοµαι ε δρα 

εἰ τεδιττεοίῖοπό Πποτέμογπι 6βο πι }ιλοίωηι φοσογ. Βθ7α, 

ΒίρΗς, Θαστα, 1. Ἰτοπιθ]ίο ϱοἐ Ἐπαποίδοο ο πίο, Τιοπάοῃ. 
1681. Ἠίίετα1γ, ποσοτάἶηᾳ {ο 1ο ἐοχί, σοποεγηίπα α Ίομα 
απάἆ α τεδιγγεοίοη ο) ἴἶιε ἀεαά, Ι αἲι )ιάρεα. ϱ0οποοτη- 

ἵπβ νο Ἱορο) Ῥοοίμη, Ἰαἰοβο]ᾶ, Που ΒΙΡΡΙΥ ο.  Ἰοτ 

ᾖορο)ς 8αΐο απὰ α τοβυτγοοίίοι οἵ ο ἆοπᾶ ἸΜθγον, Ώο 

ἸΨειίε, Ό0, Ὦγ Ἠοεπάίπᾶγβ, 'ἶλα Ίομο οί [ια τεδιγγεοίοι) 

ΚΚαΐη,, Οἱ6., ᾳποίοᾶ ὮΥ Ἠασίς, '«Ῥου α΄ Ἠορο 6γοἩ οἱ α 16β8ΙΤ- 

τοσβίοπ οῇ {11ο ἀοαᾶ,) Τποπιρ. ϐὅ Τἱθ ποροθ ππά τοβατγοοίίοη οἱ 

ἴμο ἀραᾶ,) Ώοᾶᾶ. “ Έμο Πορο οἱ 4 τοβδιγτθοξίοΠ, Ῥοηπ. 8ο 

ΠΙΑΠΥ {μεοτῖθς οἳ {πο τοβαϊτοοβοτ οἳ ἴλο ἆσπά, οχίαπέ απά 

οὐκο]οία, ἵγό ρτο[ογ {ο Ρο αἰτίοί]γ Ἠέοτα]. Ἠεησο, ποσογᾶ(πρ ἔο 
Ῥαρείοι)ς Τπιργονοᾶ απᾶ Οοιτοοισᾶ Τοχέ, το τοί]ου 16 ὁσοῃ- 

οστηῖπρ ἃ Ίορο απά α τεβατγβοίῖοῃ ΟΕ {]ιο ᾖθαά Τ αππ πού 

ἑπάροᾶι. Οἴπεν ΤΟΠΒΟΠΕ βἶνο {2 {Πίς απ ἱππρογίαποο ϱΥοβέθΥ 

ματ {1μθ έ]οπ οχἰδηρ ΟΟΠΙΤΟΝΘΓΒΥ Ἰθένγοοη {ο Ῥ]ατίβοος 

απᾶ ο Βπάάασθος. Ἰπβίολᾶ οἳ «Φαρισαιου, «Φαρισαιων ΊΒ 
τθρατᾶθά ας 4 Ῥεΐ[ου τοπᾶΐπρ ὉΥ Ἰωμ,, ΤΕ, 0. 
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ΚΙΝα ΤΑΜΕΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

ιο Ῥμαπίδ6ος αχιᾶ ἴιο θαᾶσι- 

6868: απιά ἐῑιο πα] ἑαἆς ννας ᾱἷ- 

γ]άσά, 

8 Ίου ἐο αάάποεες δαΥ λα 
ἴιαιο 18 πιο τοβατιθοῦίος, ποιον 

4Ώσο], που ερίήὂ: Ῥαῦ ἴπο Γµα]- 
86ος οοπ{θ8ς Ροή]. 

9 Απά {Ίεγε 81ο56 α σιοδῦ ΟΙΥ: 
απά ἴλα εοιἶδος ἐ]αί Ίυοχο οἱ ἴλμθ 

Έμανίβεες᾽ Ῥαςῦ 41956, πιά αὐχονθ, 

βαγίηςσ, Ίο Επά πο ον]] 1η 018 
πηαπ: Ὀαῦ ΤΕ α δρἰῖς οὗ 5η θηΏροὶ 
Παῦ αροϊκει {ο ΐπι, 1εῦ π8 ποῦ 
ΒσΏύ ασα]ηςὲ αοἀ. 

10 Απά πει ἴλποιγο αἴοδο ἃ 

ναι 

ἐλάλησεν αὐτῷ 
θεομαχώμεν. 

απαοΕΙς τος, 

ρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων, 
νΝ / Ν - 

καὶ ἐσχίσθη το πλἢῆόος. 
- Δ Ν 5 

δουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἷ- 
{ 

ἀνάστασιν, 
/ - -- χ« 

μήτε πνεῦμα' Φαρισαῖοι δὲ ὅμο- 
- Δ / 

λογοῦσι τὰ ἀμφότερα. 
λ 

δὲ κραυγὴ μεγάλη" καὶ ἀναστάν- 
τες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν 
Φαρισαίων διεµάχοντο λέγοντες» 
Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ 

/ . ΄ λ ο 

ἀνθρώπῳ τούτῳ: εἰ δὲ πνεῦμα 

ὃ Πολλῆς δὲ γε- 

ἨΠΒΝΙΡΠὉΟ ΕΠΡΙΟΝ. 

81086 ἃ ξᾳϊβεεηδίοι Ῥεέντθση ύπθ 

Ῥλανίβοςς απά ὅ]ο βαάᾶιοθθς 

απά {ιο πααήθαάο τας ἁῑγιά- 

ϱᾱ, Έου πο Βαζάασθον 88Υ ϐ 
ελαξ ΤΏσυς ἵδ πο τοβ!/θοδΙοὮ 

ΠΟΥ προ], που ρ]6: Ῥαῦ πο 
Ῥματίαοος οοη{εςε «ο. Απά 8 

{που 81056 ἃ ϱτεαῦ ΟΠΟΥ: 
ππᾶ ἴο ποιρος νο Ὑδγο 

ο{ ὧπο Ῥπαχϊκεθβ) Ῥαςῦγ 41956, 
απᾶ βίχονο, καγίης, ο Πιά 
πο ον] ἵπ ὑπ πισα: Ῥαῦ, 

ὃν. αΏσεὶ οἳ αρὶηῦ 8ροΚκο {ο 
[ήτα Απά Ψ]ου {θχθ ΔΥ059 10 

ὃ Σαὸ- 

μηδὲ ἄγγελον 

ϱ» / 
ἐγένετο 

ἢ ἄγγελος, μὴ 

ὅ σπασις, ἱπδιιγγοσίέοη, θεά ἰέίοη, «ῑαδεπδίοη, ήχος, δίαπᾶ- 

πας. Ὀπολ ἵδ ἐλθ νο] 6ΙΥΤΘΠΟΥ οὗ σχιζω, ἵπ Ν. Σαβ, Τί5 
ασια]. τοργοδοπἰπίένος Ίπ ἔιο Ν. Ἠεεύ. αἲθι. τόπζ, αῑυίάε, ορεΏ, 

ὀγεαξ. Ἡ ἵδ, ΝΕ οπο οχοθρίίομ, οἩ]Υ {ουπά ἵη {ο Πἱθίοτῖοαὶ 

Ῥοοίς. Ἰωπ Ποῦτοις, ο, 9 : δ, Τδ ἶ5 Μεγ] απᾶ Ρργοροι]γ 

τοπὰσιθᾷ δαπάίπις : Ῥθοππςο, αρρῖίοᾶ {ο 6 ἐπροτπασίθ, 1η- 

ἀἰοαδίας ἰές πιονο οοππαλπος; Ιίοτα]]γ, Παυίπρ α εἰαπάίηρ. 

ΠΒ γνονά 16 α γα]ιαὈ]ό πποπιπηοπὀ οἳ {1ο Γιοῦ, ἐλιαί ο[ίθπ ὅ]ιο 
διῤ)εσὶ αι ἴἶια εοπἑενέ αππβῦ ἀθοίᾶς ἐἶνο 6οηςο οἳ Πηθδηίηπρ ος 

ἃ νους, οβρθοία]ἰν πΏεπ {16 Ἠμ5 ἃ Προγαὶ οασΥΕΠΟΥ. 

Ἡ 1ῇδε αγγελον µῆτε πενευµα, αἳ9 οἴίοι τορτοβεπίοά Ὦγ 

πέφμο, ποἰ]ον Όαε ]νοη, 85 Ὦσχα, ἵω οοπ]αποίίομ, 1 9Π8 

ΥΠΟΠΙΡΟΥ οἱ α. 5οπίοηςσθ, 11αΥ βἰαπᾶ ἴο οδό οἴπου α5 πεἰί]ιετ 

απᾶ ον, ἵπ οἳς γαγηασοα]ας. ἨὨαί ἵα οθεαίῃ 01868, 15 Ίπ ο 

οπο ἹὨοίοτο τς, πλαν ργουοᾶσά Ὦ} α ποσα(ίνθ αὐδο]υίο, Ίν6 

οχἰοηᾶ 16 {ο ἴλθ πΥλοὶθ οπίθβοτγ---πο χεβΙτΓδοίοὮ, πο θΏρο], 

πο βρἰήξ. «Ἰζηδε αάάς α βοοοπά ἀεπῖαὶ {ο πο Πγαῦ, π]]]ο 

κητε οκραπάς {λίδ ἁοπίαὶ Πίο 19 Ῥρανίδ. Φεο Μαϊ, ὃ τ 54, 

ἃδ, δῦ, Πασ]ς,, πετ, Θπατί, 1Ποίο ατό [οαυ βρθοϊἱβομήοηβ. 

Τα αμφοτερα, Ὀοί]. Ἀθίῦ {θχθ αγθ {Ίιες 5ρθοϊβοκμίῖοηβ ο 

ένο Φπάάποσαν ἠπβάσ]1ὄγ---αναστασιᾳ, αγγελος, Ίενευμα, ΤιΟ Υ6- 

αγοσ(ἰρλ, ποῦ απισεῖ, πο δρῖτὸ, ὉὈοοίλτογ ἆ ροίςδ ους οἳ ἐμῖς 

ρταπιακἶσαὶ ἀβου]εν ὮΥ ἱπαπε]αξίης 16, ασ γεδιήτεοίοη ποτ 

απρεὶ ου δρὲγε 2. Αἱβο Ἠποϊ, Βιί Ῥ6πα Ἠας 16, “ νεγε ἐδ πο 

γεδιεοἰίοη, που. απρεῖ, που δρὶγἰέν 3 απά Ἰπεῖοιᾶ οἱ ϱ' ιο 

Ῥμαιήρους οολ/εὰ5 δοίᾖ,) Νε ρἶνος 1, ' ο0η/ σος αἲ (]ιεςσ) Πίβ 

ἀ Ποπ] Ίας οσοιγγοά {ο πιαΠΥ ἠθπίκαιδ. Τὲ οεσοιτγθᾶ {ο 

ΟΙωγεοξίοτα, Βπέ Τὲ 15 {οαπά ἵπ τα οἰάσδέ 6γοσῖς Ῥοοίβ απά 

Ῥηή]οδοριους. σπορ ζην] ἀσοϊάος “ νοσαρυ]άπι αμ φοτερα 

«ο ἄμοῦιρ τιδιτραγέ φο{εί, 5εώ ἱγία πομήπαία διιπΐ, φιιῶ δαᾶάςἅι- 
αεὺ {ηγελζουαία ε99ε ἀἰσιιπίιτ ἰεπεπᾶιωη ἐρλέμγ ἐδὲ αμφοτερον 

εἰἶαλν εἷσ ιδιο ὧῑςιι Ουγεοξίοπις, γοῖ, 3 δ, Ῥ. δδ4, 

16 ἶς, ἰπάθοά, {ουπά ἵπ Ἠοπισμς 04γ8. 16, 78, αµφοτερο», 

«νδος τε κας αγλαῖη, μα ονειαρ. 9 τορατὰ {ὲ αξ ἰπιάιοβίίγο 
ο οπ]ν το ἀῑδέποί ἰάδας, ρἰνίης πο βρεοϊιοπίίοης οἳ (ιο 

βεοοπᾶ-- απρεί απᾶ ορῖτιί---ᾱ5 τορτοβθηία (νο οἳ η, Γαίητο βἰαίθ 

--ατά α αρἰτἑααὶ ἀπήγειβθ---α Πέτα] γοδιγγθοξίοη, απᾶ α Πέουα] 

βρίτ{ύπαὶ απίγευρο, Ὀοί]Ἡ πγΠίο] Ίγετο ἀαπίεά Ὁγ ἶνο βαάάποθος; 

απᾶ α/Ππηοᾶ ὮΥ {πο Ῥ]ανίδοςς, Ία αµφοτερα---Ῥτοῦ, Ἠπο]εί{ 

Ἀπς ἵέ, αοοοτᾶΙηρ {ο ο αΏογυθ ΑΠΗΙγΕΙΒ, “9 τοβιγγεσίίοἨ, ατιᾶᾷ 

νο τοα]1έγ οἱ ερὶτἰἑαα] οχἰβέοποσΕ, «]ιοί]νος απσο]ς, οὉ ἴιο 5οι]ς 

ος ἰπα ἀορασίεά». Τπεσο γοῦ αρρεατς 4 ο]οιά ἴπ {πο Μογίσοη 

οὗ ΠΙΣΠΥ Ο0Ἠ 1ο {με απαἰγοῖδ οἱ ιά, α8 {ο ἴἶιο ένας οοηβήέι- 

ΕΠΟΥ οὗ ππαπ. Ματ, Ἱη Ἠοῖν Ἰτίέ, 16 οοπ{οπηρ]αἰθᾶ απ ο παϊηϊα- 

ἑατο ἐπί ἵπ Ἠϊδ ηδέητο, ἴπα ὃν ἠᾖοδὲ ἔπιαρε”. οἳ ο ἵπ ἐῑια 
ἀΠἱγθΓβθ. ΠσποῬ {16 ϱγαπἆ ΓθᾶδοηΏ Του Ἠ]ς τοάοπωρίίοη. πο 

ποτά ατπαεί πθοθββεατί]γ ἀεποίθν πο Ῥθ[βοπα]ἔγ ἴπ {πο απῖ- 

νογβθ, 16 19 οββοπἰαἩγ απᾶ εκο]αβῖνείυ αἩ ο[Πείαί παπιο. 14 

αρριθς {ο Ἰιέη, τοἰπᾶς, ζἐᾳ]ηπῖηρς, Ῥεσίί]επεο. 1Ἠδβο 41θ 

εουἱρύαταΙ1Υ ομ]]οά ἀἄοά/5 απροἰδ, Ἑρα]αι 78: 49, Τι {8 αρρ]ϊοᾶ 

ἳο πιοι---θψοπ {λα αφίσες, οπ{ογιαίηοᾶ Ὦγ ιο Ιππ]καορος Παλαῦ, 

απο οπ]]εά απιςείς, ἆαπιος 2: 20. Αοἲβ 19: 15. Ἐϊνο απᾶ 

Ἡρηέπίης 3το ἄοῶς απαεῖδ, Που. Ἱ : Τ. Ιον ατο οα]ἱοᾶ 

ροπϊκιεγῖπς ερἰτῖΐς, ο[Πεἰαϊζψ. νο αὖο ἵη παέωγε βρἰτΊϊς, Ῥι1ό 

ἵπ ο[ίοε ατιὰ απιρ]ογ ισπ ηζηἑδἰετ. Ματ Ίας α Ροάγ, εν Ἰοιςθ, 
Πο 45 αἶδο α υχη, ἃ δοµἷι ἃ ἰίε απίπια]. ο Ἠδβ αἷξο α 

πνευμα, 8 δρ. Ἴϊοδρ Όντερ Ἠιβίθ ΟΠΟ Πιαῃ,. 1] 1Ἠθβδ. 
ὅτι 2δ. Το ἆναν ἴπο Ἠπος οἳ ἀῑδΗποίίου, ἐλοιαίι βοπιθιν να 

ραϊραῦ]ο, ἵ6 ποί α ἰαθίς {ο Ὁα απάστίακεη Ἠθιθ, Ίο 61Π 
οπ]γ εαγ ναί ἐιο αρῖγ 16 ὧοπι ἀοᾶ; ἴλο απίπιαϊ οομῖ ἵΒ 

ἴμο Βοαί απἀ οθπίτο οἱ {πο απ]αια] ἰπβέἰποίϐ, Ἰηπ έλα αροις 

οὗ ΠιπιαπΙγ 6 Ἠτοοπιίπαίος οὖος {ο ερὶτὶ, ἴλθ ΥΘΛΒΟΠ 

απᾶ οοµβοϊεΏοο Οἱ ΊΠΛΠ, Ἠθπσθ ἐλο πεοθδείγ οὗ α αρἰτιἑααὶ 

πο Εἰπίμ. ΊΤμαί τΠἰοἃ ἵΒ Ῥουα οἱ νο Πορ {5 Πες], απὰ 
Εαί πυηἰοα {6 οσα οἳ ἴπο αρὶπΏ 15 ορέγ, 

{ Οι γραµµατεις." 1ο Σαδὂουκαιοε μὲν Ππᾷ {ο «αρισαιοι 

δε αἰαπᾶ ἵπ οοπἑταροβἰοι: Ίθησο Ίς Ἠβγο ανασταντες οἱ 

ψραµκµατεις, απᾶ Ίοπος {ᾖλο κραυγή μεγαλη, ἴλθ ρτθαὲ οΊΠΙος 

απά ἔπο {1τος ΕΠΟ ἴο ἐς Αροβί]6ς ὮΥ ἐ]ο Ῥμαυίςοςς, Όθολήςε 

ος ἐ]οίν πποτο σοσεπῦ οτἰἆσπσς ος αν χοβυττθοίΊοη ἵπ ἴ]ο 1πεος 
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κινα ΙΑΜΗΘ) ΥΠΕΗΕΡΙΟΝ, 

βγεαῦ ἀἰβεεηείοι, ἴλο ο]]εί οαΡ- 
ζαἱη, {εαης 1ος Ῥαυὶ εἰιοπ]ά 
μανο Ῥεθου Ρρα]]οά ἵπ Ῥίθσθα οί 
ἔπποια, οοιπιηαπᾶθά ἴ]ο βο]άϊοι5 

ἰο σο ἆοπφη, απά ὐο {αίκο Ἠΐπι ὮΥ 
{οχοῬ {γοῦη απποπα {]επι, αηᾶ {ο 
Όν]ης ἠῖπι Ἰπῖο {ο οας[]ο. 

11 Απά ἴΠπο πὶσλύ {οουίης 
ἴ]μθ Ιωονᾶ εἰοοά Ώγ Πίπ1, απά εαἲ, 

Ῥο οἳ ϱοοἆ ο͵εοι, Ῥαα]: {ου α5 
έμοι Ἠαςί ὑεβίϊβεᾶ οἵ παρ ἵη ὦ6- 
1Ηβ8ΊΘΊ1, 5ο πητἉδὺ ποια Ὄουιυ υνιζ- 

απΏεας τΈχτ. 

νοµένης στάσεως, εὐλαβηθεὶς ὁ 
χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ ΙΤαῦ- 
λος ὑπ' αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ στρά- 

τευµα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν 
ἐκ µέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν 
παρεµβολήν. 

1 ΓΗ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπι- 

στὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπε, Θάρσει 
Παῦλε' ὧν γὰρ διεμαρτύρω τὰ 

περὶ ἐμοῦ. εἰς “ἹἹερουσαλὴμ, οὕτω 

σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆ- 

ΚΕΕΥΙΡΕΌ ΥΕΗΒΡΙΟΝ. 

α ρτοαί ἀἱβθεηδίοι, {ο /οΗ]1]]- 
ΤΟΠ, {εαγῖπς ὑλιαῦ Ῥαα]. ννου]ά 
παγο Ῥθευ ρα]]εά 1η Ρρίεσος Ὁγ 
θα, οοπηπιαπάεά ἴμο κο]άϊθιγ 
{ο 6ο ἆοἩ, αηᾶ ἴα]κο Πῖπι ὉΥ 
{ογοθ {1οΠ1 4Πποης επι, απᾶ 
{ο Ῥνίπς Ἰήπι Ιπΐέο νε οα5ἱ19. 
Απά {πο πὶσἡί {οἱοιυνίης, (ιο 
Τμουᾷ αίοοά ὮΥγ Πϊαι, απᾶ βαἱᾷ, 
Ταία οοιχαρθ, {ου 48 Υοι 
πανο ὑεε[βεά οἳ π1θ Τη ἆθγιι- 
Β4ΊΟ1Η, 80 Ὠαβῦ γοι 4ἱ5δο δαν 

-- - 

Ώ688 85ο αὖ Ἐοιῃοθ. 
19 Απά π]εα 16 ννας ἄαγ, ο6ύ- 

ἰδίη ο{ {πο 16υν5 Ραπάςθά {οσείμου, 
οπά ρουηά {Πθιπδε]νεςβ απάες ἃ 
6µ156, βαγίης, {μαῦ {Π6γ νγου]ά 
Πθ]{Π6ί ϱὐῦ που ἁππις 1 που 
Ὠ8ᾷ ]αΗ6ά Ῥαυ]. 

15 Απάᾶ ΤΠΕΥ πεις πιοχθ ἴπαη 

σαι. 

1Γαῦλον. 

13 Γενομένης δὲ ἡμέρας, 
ποιήσαντές τινες τῶν ᾿Γουδαίων 
συστροφὴν, ἀνεθεμάτισαν έαυ- 
τοὺς, λέγοντεν μήτε φαγεῖν μήτε 
πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσι 

13 ἦσαν δὲ πλείους 

κΕΘΦΠΠΙΟΗΥ ἵπ Ώοιπο, 
Απά ν]ηθη 16 ννας ἆαγ, πο 19. 

76395, Πανίησ {ους α ιοοηιβ]- 
ΠΕΔΙΟΗ, Ὀουιτπά {μοπιδο]νοας ι1Π- 
ἆον α ου1ς6, βαγἱηβ, ὑλαῦ (11οΥ 
ννοα]ά πε]έμοῦ οδῦ που ἁγίηις, 
ΠΠ] ἴ1μογ Ἱταά Ἰ]εά Ῥαυ]: απ 18 

τὸν 

έἱοἨ οἱ {ο 1ος] αναστασις των νεκρω», ἵπ ἴ]ιθ 6859 απᾶ Ρ6ΥΒΟΝ 

οἳ ἐθ Πονά «εδαβ. Τ]ο Πεναὶ τεβιντοούίοη οἳ ἐπο ἆσαᾶ, ἵη 

{πο Ῥοῦδοῦ οἳ {πο 5οπ οἳ ΜΑΡΥ απά {πε 6οα οἳ ἀοᾶ, πας {ο 

οπιηὶροίοπέ αγραπιθηῦ, πν]ο]άςᾶ νη {1 ἱττοβίδίαῦ]ο Ῥοπου ὮΥ {ο 

9γα-έηθςξθς οἱ {ἱις {πο6, αβαῖηεί, Θαἁἁποεείδαι απά 6ΥΕΡΥ {οῦπι 

οἳ πιαίουα]ίδτα απά ΙπβάεΙΠίΥ τλίοἃ αἩπγ {οτπι οἱ ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΥ, 

{αἱεεῖγ εο οπἱ]σά, Παβ ουοτ οΏίταζςά αροτ πιπππᾶ, 

11η Θεομαχωμεν ἵδ, νο ἐλπῖς, {πθί]γ τεραάϊαίοά ὃν αδ. 

ΒοΗ., Ἰμῆ., απ . 10 16 ποπλοτο οἶθο {ουαπᾶ ἵω ἐμπο Οὐτὶρίίατ 

Βοπίρίμτοβ. 6 Ίατο «εομαχος οπ6ο οπ]γ {π πο ΟΠυ]βίαι 

Βοτἱρίαχος, Αοΐς ὅ : ὃν; Ραΐ ἴ]ο γοιῦ Φεομαχεω Ἠουοτ, Ὀιέ ἵη 

1]ς Ρίασο; απᾶ ὑλλαί, πἰμοαό αἀσθᾳππίο ογἱάεπσθ, ἔτοπι αποϊοπέὲ 

πηαηιΙβορί8 ΟΥ Υ6ΙΦΙΟΠΒ. 

Ἡγμί]ο Ῥαρείοι ἰοχί τοἰαίηβ, 6 Ἰοί Ἡδ πού ΒρΕΠί αραἰηβὺ 
οάρ 6 πας Ῥο οοποσάοᾶ τοαῦ ἰέ ἵ6 πνἰ]οιέ Βαξἰδ[ασίοτγ 
ααέλουΙΨ. Βαπάςγ ουἷος τεριάϊαίο 1, απά ο ογἰάσπσοοβ 

419 αραίπεί 6, 

} Ῥυλαβηύεις ἵδ βοπιοσ]αῦ οἳ ἁουιουαὶ αὐἰλοτίγ ἵπ ἐπί 

Ρίασο; {ο υλὶοἩ, φοβηῦεις ἵδ σα υθίλμιοά ὃν Ἐπ., δα ὮΥ 

0. τορατὰσᾶ 48 πο 6ο ΒίΤΟΠΕΙΥ βδαρροσίεᾶ. πο, ἐποτοί[οτο, 

βἶνο ος θαβζαρο {05 ευλαβηύεις, πιιᾶ τοἰαίη {ο οοΙΏ. Υου. 

κ Παυᾖε, ἀοβοτνοᾶ]γ, α8 πο ἡπ]ς, ἶδ τοριᾶἰπίοᾶ Ὁγ αν., 

Ίντι, Τά, δοµ.. «ἄιεμαρτυρω, οὰ Ροτ. δἶπρ. 166 αοὖὈ. ταῖᾶ,, {Ἡ οσα 

διαμαρτυρουραι, εἰίαπι αίφιιε εἰίαπι οδιεδίογ. οι πηιθ αρ αἰη 

απά αραΐτ υἰέπεος ]ὸΥ νε. 8ο πηαδέ έλοι ἰθείλ[γ, Ἡοοίην., 

ος. 5ο ἐ]οι ππιισὶ ὃδαγ τυἱίπεσε)} ΤΠοπηρ. “8ο πιαβέ έοι 

Ῥοαυ {οβίίπποηγ,} Ῥρπη. 

38ο πιἉδέ έλοι αἶσο ἐκ γ) Ἰαίο, “8ο ολα] ἴἶνοι αἰδο Όθας 

ἰθδύίπιουγ,”. Ὠοᾶᾶ. δία εἰ οροβεἰ εἰίαπι Ἐοπια ἰεᾖ[οατε--- 

Βεζα--- 5ο 16 Ῥ6μοστοβ οι α]ξο {ο Όθας πγἰέηθΕ αἱ Ώσππο, 

ἁ 6ο αἶδο ατέ ἔἶνοι {ο ἑοδέ]έγ/; Μιτᾶ, 

«Ἱιαμαρτυρομαι ἵδ, οψπιο]ορίσα!γ, πποτο Πδα µαρτυρεω--- 

εοµαε, Υοῦ ατθ {16Υ {1δ6ᾳιεπ{]γ τερτεδοπίοἆ Ὦγ ο 5α1ηθ νου, 

ἵΏ {1ο οοἵι. Υ6Γ., 85 Υδ]] 45 ἵπ οἱλοίδ. Πο Ῥτοβα δια ἴο 

µαρτυρεω, οχίοπᾶς, ος Ἱπίοπείπος, 1{8 γα]ιο ος ἱππρονί, Τὲ ἶ5 

ΏΙΟΓΟ οοη/ππαΊνο Ίπ 1ἱ5 ορεταίοης απᾶ αοἰγ]οδ. Τί 8 

οἱαπιβ!]γ αχρτοξβεᾶ Ὦγ ἐλοτοιιρ]ζη ἐεσίῖ], οὗ Γμΐν οἳ οοηιφ{εἰεῖὴ 

ἐεσίέη. Χειῦ Ολί6 ἵΒ οπΙγ εκρτθβεῖνο ος 1ΐ5 (]] βἰσπίβοπίίοη, 

ΤΗΙ8 ἶ6 οπο ΟΕ {1ο ϱ.568, οἡ ἱηδίαποο, Ὑ]μδνοίπ {μο ἄνσοὶς 

Ἱαπριβσο οχοοῖς οἳς Ἰαπριαρο, 1ΙΠ {ἐ]6 σοα5ο, 16 οοπίθτηρ]αίθβ 

ἃ οοπύἵηποις ο{ουῦ, 

1 Γοῦ τινες των Ἰουδαιων συστροφη», 1ο ευρεἡ(π(θᾷ συ- 

στροφή» οι Ίουδαιοι ὮΥ 8., Ὥη., ΒοἈι Ἠ «Θοπιο οἱ ὑιο ὀ6υνς 

οοτηὈ]πεᾶ {οραί]ου απά Ῥουπά {μοπιδείγος Ιπάθ; α οἱ15θ, 

βαγΊηρ: πας {αγ ψου]ά ποϊθ]ιου οαῦ που ἀτίαϊκς 01ἱ νου ιπά 

Κοά Ῥαυ].. ἩῬοοίμν. ο Οοτίαΐπ οἳ {1ο {ον Ῥαπάςα ἑοροίπου 

απά Ῥουπᾶ {παεπιδείγος ἀπάεγ α οἳ156.) 

Συστροφη, οοποιγς8, δεαλΕίο, ΑἱαῦὈθ Όοπο, θείο. Ἠππιυ]- 

ἑαατίαπα οπίπι οὐ δεζἐέἴοπιιπι εοπαιτδιιηὸ δἱρηίῄίσαίι: αῦ συστρε- 

φειν οδί ροραίαπα {401059 60ᾳ616---δἱο συστροφη οδὲ {ποἱοβ9 

οορίας. ΟἨ6. Ψαστα, ἐπ οσο. 8ο ἴἶνο Βερίαπρίηϊ, οπ ζιάρος 

14 8, συστροφὴ του ᾖαου--ἶ5, δεώλίίο οοἰέέο Ρορι(ῖ, Ἠεπορ 

ἔλογ 5ο {8 {ου σοπ]ταίίοπε, "ΙὮ, συστασις, α εοπ/εώεταεη, α 

οοπδρίταςη. ΊΤπο Ἐοπιαηςδ, ἵπ ἐμοῖτ ραποιο πιοοὰ, που]ά 

Β4Υ, οἩ ΑΠΥ οπιποιθ πιογοπποπύ οἳ οοπβρἰταἴουΒ, Οι τεποριὸ- 

ίσαηι υμ[ὲ δα[υαπι ἐδδε Ίπε θεμα. Βποῖ 38 ἴ]ο συστασις, 

Πιο συνωμοσία, οἳ ἴλο ἄνοσκβδ. “ Πανίηρ {ουπιοά α οοπιβίηα» 

Ποπ’ ΜΟΥ., Ἠοῦ., ἨΠαο]ς. 

ηίς οοταῬίπαέίοη, Ιέοια]γ, βαἰᾶ, ἵν Ἠο απαλειηαθίσο οτι” 

βε]νος ἐἰιαῦ νο τὴ] ποίθ]ος ου που ἀπίηις 0811 νο Ἠατο ΚΙεά 

Ῥαυ1.) 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΦ) ΥΕΠΦΙΟΝ. 

Γογῦγ υνλ]ο]ι Ἰπᾶ πηαᾶς {μία οοἩ- 
ΒΡΙΤΑΟΥ. 

14 Απ ἴΊ1θγ σ.π]θ {ο ἐ]ιο ομ]οί 
Ρι]οθίβ αηᾶ οἱάθις, απά αἱ, ΊΓα 
Ἠαγο Ῥουπά οἱ1βε]γθος απᾷθΥ ἃ 
βιουῦ οἱχςθ, ἴ]λαῦ Ίνο ον] οαῦ 
ποϊµίης απ νο Ίαγο κἰαίπ 
Ῥαι], 

οοιιηοῖ] βἰσηΙ(ὗ 6ο {πο ομίεί ο8)Ρ- 
στ, ἴμαῦ Ἡο Όης Ἠΐπα ἄου/π 

ππίο τοι {0-πιοοῦ, 48 ὑποισι 

γο πνου]ά Ἰπᾳπἶγθ δοπαθύλΊης πηουθ 
Ῥογ{εοί]γ οοποεγπίης Πῖπα: απᾶ 
6, ΟΥ 6Υ6ΙΓ 16 60Π16 Ἠθαῖ, 31θ 
χεαᾶγ {ο ΚΙ ΠἱΠ1. 

16 Απά ὦ]οι Ῥαυ[ς αἰσθις 
8ΟΗ Πδαγά οἳ ἐ]μεὶν Ί1γίης ἵη ννα1ῦ, 
6- νγειῦ απά οπἰθιθᾶ Ἱπίο {μα 
οαδί]α, απ ἰοιά Ῥαι]. 

17 Τπεη Ῥατ] ομ]]οά οπθ οἳ 
1π6 οοιατίοας απο ᾖπ, Ἀπᾶ 

βοῖᾶ, Βτϊπο ἐπ] γοαπς πιση απο 
{ο ομ]θί οπρίαία; {ο 1θ ΜαΐΒ ἃ 
οειαῖῃ ὑΠῖηρ {ο {6]] Πα. 

18 Φο ο ἰοοί πι, επ 

Ῥγοισ]ιί ᾖάα ο ἐῑιο ομῖθί ο8ρ- 
ἰαΐα, απά φαῖᾶ, Ῥαια] πο Ώτϊδοπος |. 
οα]]οά πιο αηΐο ἠῖπι, πηᾶ Ῥταγαοά 
πιο {ο Ρις "Οἱ γουπς ΤΙΝΑ 

1 
16 Νου ἐΠαιείογθ γο ψζῃ ἔλο 

απΕξΒΙς ΤΕΣΧΤ. 

/ ΔΝ 
ταύτην την 

” ε 

τεσσαρακογτα οι 

14 οἳ- συνωµοσίαν πεποιηκότες" 
τινες προσελθόὀντες τοῖς ἀἄρχιε- 
ρεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἷ- 
πον, ᾽Αναθέματι ἀνεθεματίσαμεν 

ἑαυτοὺς, μηδενὸς γεύσασθαι ἕ έως 
οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν 1Γαῦλον. 
ὃ νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ 
χιλιάρχφ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως 
αὔριον αὐτὸν καταγάγη πρὸς 
ὑμᾶς, ὧς μέλλοντας διαγινώσκειν 
ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ" 

ἡμεῖς δὲ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν, 
ἔτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 
16 ᾿4κούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἆδελ- 
φῆς Παύλου τὸ ἔνεδρον, παρα- 

η Δ μ . 3 Δ 
γένομενος και εἰσελόῶν εις την ᾽ 

παρεμβολὴν, ἀπήγγειλε τῷ Γαυ- 
λῳ. προσκαλεσάµενος. δὲ ὁ 
Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων, 
ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπά- 
γαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον" ἔχει 

γάρ τι ἀπαγγείῖλαι αὐτῷ. 15.9 
μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε 
πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, 
ο δέσµιος «Παῦλος προσκαλε- 
σάμενός µε ἠρώτησε, τοῦτον τὸν 

ΕΕΥΙΡΕὉ ΥΤΣΕΡΙΟΝ. 

Ώπθιθ Ί6ΓΘ ΠιοΥθ μαι {οΥίΥ 
ΨΠο Ἰαᾶ {ουπεά πῖδ οοη- 

ερϊνασγ. Απᾶ ἴπεγ υοπί {ο 

ἴιο οἰίεί Ῥηοςῦ απᾶ οἸάοις, 

απά θπἱά, Ίο Ἠαγθ Ῥουπᾶ οἳι- 

βεἶνος απάθι α στεαῦ “"ου156, 

ια ντο ν]] οαί πούὐλίης 6111 

ππθ Ἠανο εἰαΐπ Ῥοι].. Νου, 

λετοίοτο, 7ου ΤΠ πο "οοΠ- 

οἳ], βἱσαγ ἴο ἐμπθ οἱή]ατοἩ αί 

ο Ῥνϊπρ Ἠ]π ἀονγΏ {ο γοι {ο- 
ΤΩΟΥΥΟΥΥ, 38 τποιςση 7ου νγου]ά 
Ἰπο υἶνο δοπιεζΏίπρ Π1ουθ οχαοί- 
ΙΥ οοποεεπῖπρ Είπα: απᾶά νε, 
Ρείοτθ Ἡο οδΏ 6ΟΠ1Θ πθᾶ», ν]] 

δο τθαάγ {ο ΓΙ] Πῖπι. 
Απᾶ ν]οη Ῥαυἱς αἰβίοι8 

ΒΟΠ Ἠθυτᾶ οἱ {λα απωριςὴ, Ἡο 

φώοπύ απά οπίετεᾶ Ιπίο ια 

οαβ{ἱ6, απά {οὶά Ῥαυα]. μεν 

Ῥαιἱ οα]]εά οηπ6 οἳ ἰ]πο «6ε- 

ζα1]οπς {ο Πϊπῃ, απᾶ βα1ᾷ, Ῥνήης 

ἐπῇ5 γουηβ Παπ Το ἐπ ολ]]- 
ατοῖις {ος Το Ώαςδ α ορτίαἰπ 

ὑ]ηρ {ο θε]] Π]πα. Απᾶ 85ο ]ιο 
ἰοοἷ. Ηΐπα, απᾶ ῬτουρΏ{ Ἠῖπι ἴο 

{πο οἨΙΠατοΗ, θπά ββγε, Ραιαἱ 

ἴπθ ΣΩΙΙΒΟΠΘΕΓ οδ]]εᾶ πῃοθ {ο 

18 

”.Ανεῦεματισαμεν ἕἔαυτους, 

386 οχρ]α]ηθᾶ, γ. 19, συνωµοσιαν πεποιηκοτες, οοη]ΗΤα[ίοι 

Ἔλο τοΏοχ]νο ος {1ο θ]τά Ρρείδοπ (45 {π γ. 12) Βαογ., ἐπ ἶοεο. 

ΠΙΔΥ {ο11οπ’ ο εαρ]οοῦ οἳ {ιο Βταί οὐ 6οσοπά ροΐδος. Ἰζυηοιὺ5 

τοοὶς ἄναπι,. απάἆ Βαίηαης Παο]οίῦ, 

π Συνεὸς συνεδριο», εοπδεδδιδ, 31 ΑΥΡ, ἵα Ν. Τοβῦ., ἔγαπβ- 
Ἰαέοᾶ ουιποῖῇ. 

Ίλα Ίαυῦς οιγεεώ οιγεεζυες--- 

Όοπι. νογ.,--ἳΌ Ίναθ ομ]]οᾶ 16 οουσὲ οἱ (ε 

οσε, 

γοῦ, 

«Κιλιαρχῳ συν τῳ συνεδριῳ---χιλίαρχος, Δθγθπίθεπ πιθβ 

οοσυτηῖπς ἵπ μ]6 Ῥουῖς, αφαγΒ τοπᾶετοᾶ ο]ίαί οαρἰαίπ. Όστα, 

πο οἶζίαγο], οὔεα οπ]θᾶ α ἰέδιηθ, Ἰδᾶ, π8 18 Ἠλίιο 

{πάϊσαίος, ο οοπιτησπά οἳ α ἔπουβαπά ππθ, 

{απι---οἳπ 8 : 1ῤ--νοιίοπάππη {ας Ῥγοίοοίας οοἶιογῇβ. 

φεδίατ ἐτάδιπθ, ομ]θᾶ {1ο ῥγοεοί οἳ ο οολουί ; {0Υ κο {1ο 

Τπίπβ οα]]εά Ἠΐπα, ποσα ἴπο ἄτασ]ζ6 οα]]οά αν οἰιά]ατα]ν, 

Ἐτίρυπας πι ]]- 

4 

Ῥυϊ 

δενεπέη απ νο, ππά Ίγα5 Πο]ᾶ οῦἱγ ἵπ ού οσιδα]οπις Γγοτα σλἰοἷι 

ἔιο ὅουνς εἰαϊίποά {ἐπί ποτά, ομ]]ἶπρ ἐλο {αᾶροθς ἰο βαπ]ο- 

ἁπίτι, Ἅοπο πηὶρ]ῦ 4ΡΡροβ] ο ΑπΥ οἶπου. Ναπι, 11 : 26. 

Οπ]ῆσα Όποια, Ώγπαροριθβ αἴθ οοο]οδίαδέο οοΏγοπ{ίοῃς, 
Βγποάτία Άτο οοπγοπίίοπς οί οἶνί] ]αάροδ, ΠἹοτὸο {ΓοηΠαεπ{ΙΥ 

αὐαάσαἁ Το, απᾶ παπιοᾶ, ἵπ ἐἱς Ὠοοἷς οί Αοΐδ, {πάπ ἵπ 1] ἴμο 
οίμον Οµήξῆαν Βονϊρίατθς, μέ πευεγ οπεο αρμίεά ἰο απηὴ 

Οµτὶδέαη. αθδειπδἶν δωηηιοπεά ο) οοπυεπεὰ ΓοΥ απ αοὶ οἱ 

Οιγὶσίαη ἀῑκοιριϊίπε, ἱερὶείαιίοη, οἨ Ππάρπιεηί. Πέ αἵνναγε 

τοίετς ο α Ῥαρατ οὐ 4 σοψίρῖν ἱπαῤθαθίοα; Π8ΤΟΣ Το ΔΠΥ 

Οπ]βίίαη αββεπιβ]γ. 

πάᾶς Οπ16. Ραοτα, ἃ ἐτίῦαηο 16 Ἡρ π]ο Ῥγοβ]άθς οτου α Ἱορίοι. 

Τ{16ςο6, απιἹοἩβ {1ο ἆονγβ, ποιο οα]]θοᾶ ολίαγο]. τοδίβ, Παἰρὰ. 

5 

ο Ἵνα των ἕκατογταρχῶών---του ανελειν ἄερεπάβ ΟἨ ετοιμοε 

38 α βθπ]Μίγο οοηβίτµοίΊοη. Ἡαοἷ, «Ἀκατανταρχος {65 οἴἵενπ 

τοπᾶοτεᾶ οὐπἑιγέοη; Ὦθσπαςο, ἵπ {ποῦ, Ἡθ Ίναβ 1Πθ ολρίαίπ ος 

σοπιπαπᾶος οἳ οηθ Ἠιπάτθᾶ ποπ; Ἀπά 5ΗΟἨ 18 118 θἱγπιο]οβγ. 

Ρ Ὁ δεσµιος Ἰπᾶίομίο εῑῑαί Ῥαπἱ γης δα] ο ρηίξοπος, απᾶ 

Όναῦ Ὁσ α οπαῖπ. ΤΠ9 Ῥοπιαπ οιβίοπι τας {ο αἰίποῖι ἐἩο οἈπίπ, 

ο ἐς Ῥθβ5οπ οἱ 61θ ΡΙΒΟΠΑΕΣ, {ο {1πθ αἴπι οϐ α Έοπαδ βο]ά[δγ, 
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ΚΙΝα ΙΑΜΕΘ) ΥΒΕΡΙΟΝ. 

απίο ἴπθε, ο δη βοπιθἰμῖηρς 
{ο βαΥ απίο {ᾳ96θ. 

19 μεν ἴλπο ομὶο οδρἰδίη 
Του]. Ἠΐπι ὮΥ πε Παπά απᾶ νγεηί 
ωδή] ἠπι αδὶἀο Ῥηναίε]γ, απᾶ 

Ωδἰκοά υπ Ἰπαῦ ἵδ ἐμοῦ ἴλοι 
Ἠαβύ ἴο 061] πιο ᾗ . 

90 Απά Ἡο φαίᾶ, Τηο ὁσνβ 
Ἠανο αστεεᾶ ἴο ἀεδῖτε ἐπεθ, ἰ]ιαῖ 
ἴποι υυου]άθεύ Ῥνΐπρ ἄοννπ Ῥαι] 
{0-ΠΙΟΥΓΟΥΥ Ἰπζο ο οοιποῖ], ας 

{ποιρΗ που ψου]ά Ἰηᾳ α1γθ ΦΟΠ16- 
ὦλαῦ οἱ Ἠῖπι πιογθ Ῥει[εοί]γ. 
ἱ Βιαΐ ἄο πού ἔλοα γἱε]ά αηίο 

ἴπεπα: {ο {ηθγθ 1ο ἵπ νγαϊῇ {ου 
Ἠῖπι οἱ {ποπ πποτο {παν {οτῦγ 
Ί1θΏ, ὙλίοὮ Ἡανο Ῥουπά {νειπῃ- 

βε]ναος υπ απ οαὔἩ, ἐμαῦ ἴπεγ 

ψ]] πεϊύμον οαύ πουν ἁπίηῖς 0] 
ἴπαγ Ἠανο Ἰ:]]οά Πίτα: απά Ώου” 
αἱ Τ16Υ τοβάγ, Ἰοο]ίηρ {οι α 
Ρτοπηῖβθ {ποπη 1196. 

25 ο ἴλμο οΠἱεῖ οπρίδία έἶοι 
οὐ {ο γουΠς παῃ ἀθραχί, απά 
οιαυραᾶ ἠῦπι, δες ἐ]ιου Όθ]] πο πΙΏ 
ὑμαῦ. ἴποα Παςῦ αλονγεά Ίἶεβο 
ὠήπρ8 {ο πθ. 

99 Απᾶ Ίο οσ]]εᾶ ππίο πι 
ὕννο οεηίπτῖοης, βαγίπς, ᾖΜα]ο 
1θΔάΥ νο Πιαπάτεᾶ βοἰάΐθις {ο 
Ρο {ο Ο9888Τθ68, απᾶ ΠΟΥΒΘΠΊΘΗ 
«Ώχθθβοοχθ οπᾶ ἴθη, απά 8ΡΘΑΙ- 
πιθη νο Παπάτεᾶ, αἱ πο λατ 
ηουχ οἳ {19 ηὶρ]αῦ; 

94 Απά ρτονίάς ἔλεπι Ῥεηςίς, 
ἰμαῦ ἴΠ6Υ πιαΥ ποὺ Ῥοα] οπ, απᾶ 
Ὀπίπρ ᾖσπι Βΐ6 υηΐο Ἐε]ίκ πο 
ΒοΥδιπος. 

αππΕῖς 1Εχτ. 
/ ε -- / 5 / 

νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς σε, ἔχοντά 
- ᾿ 

τι λαλῆσαί σοι.  Ἰν ᾿Ἐπιλαβό- 
Ν ο Ν 3 Α 

µενος δὲ τῆς χειρος αὐτοῦ ὁ χι- 
3 / 

λίαρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ 
ο / 3 ΄ { 3 Ἀ 3) 

ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ὃ ἔχεις 
Αν / 5 . 

ἀπαγγεῖλαί µοι;  Ἀΐπε δὲ, 
ας ο - / - 
Οτι οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνεθεντο τοῦ 

3 ω ο ΔΝ 

ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον εἰς τὸ 
/ ΄ 9 - 

συνεδριον καταγάγῃς τὸν «Παῦ- 
« / / ε / 

λον, ὡς µελλοντες τι ἄκριβεστε- 
/ 2. 

ρον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 
ἑ ο Ν - Αν 

3] σὺ οὖν μὴ πεισθῃς αὐτοῖς' 
1 / Δ 3 ἃ 9 -- 
ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν 
5 ΄ 

ἄνδρες πλείουν τεσσαράκοντα, 
ο ΄ Δ 

οἵτινεν ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς 
/ ω) / Αα ο Ὡ 

µήτε φαγεῖν µήτε πιεῖν ἕως οὗ 
/ . ο 

ἀνέλωσιν αὐτόν' καὶ νῦν ἔτοιμοί 
/ Ν Χ - 

έισι προσδεχόµενοι τὴν ἀπὸ σοῦ 
1 3 22 ε / 5 
ἐπαγγελίαν. Ο μέν οὖν χι- 

/) Ν 

λίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, 
/ . 3 ο 

παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι, 
/ - 3 / / 

ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὀς µε. 
/ / 

35 Καὶ προσκαλεσάµενος δύο 
Ν / - 

τινὰς τών ἑκατοντάρχων εἶπεν, 
/ / 

"Ἠτοιμάσατε στρατιώτας διακο- 
/ - ο 

σίουο, ὅπως πορευθώσιν ἕως 
Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομή- Ἶ : 
κοντα, καὶ δεζιολάβους διακο- 

Ν / [δὰ - 

σίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκ- 
/ / 

τό» ὃν κτήνη τε παραστήσαι, 
3 / ΔΝ - 

ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν [Παῦλον 
/ Ν / Ν 

διασωσωσι προς Φήλικα τὸν 

ΒΕΥΙΡΕΥ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

Εΐπι, απ τε αεβίθᾶ τηε {ο πρ 

ὑμῖα γοαης πια {ογοι. Τμει 19 
το οἰή]]ατο]ι {οο]ς Γη ὮΥ ἴλο 
παπά, απᾶ συοηῦ οσα Ἠ]πι αβ]ἀθ 

Ρεἱναίθ]γ, απᾶ αδἰκθά πι, 
γπαί 1 ἐπαῦ γοι Ἠανο {ο βαΥ 
ίο πιο Απά Ἡο καίἀ, Τῃο 

1698 Ἠϊλνθ αργεθά {ο τεαιεεύ 
Υοι, ἴπαῦ γυι νου]ἀ ρήης 
ἀονη Ῥαα] {ο-ΠΙοΥΓΟΝΥ 1πίο {μθ 
οοπποῖ], ἃ5 {Πποιυρ]ι {π6Υ που] 
Ἰηᾳπἱτο φοιηθἰΏῖπσ αΌοιῦ Ἠϊπι 
πιοιθ Ῥῃογ{εοῦ]γ. Βιΐέ ἆο ποὺ 
γοι γἱε]ά 6ο ἐᾖλθπα:1 {οχ ἐπει 116 
ἵπ γναἰῦ {οΥ ΠΙΠ1 πἹογθ ἐλατ {ου ὔγ 
ΏΙΘΗ οἱ {Πθ8Π1, ὕ1ο Ἠανο Ῥουπᾶ 

ἐπεπιβοίνος ουδ] απ οα{Ἡ, ἐπαῦ 

που ππΠ]] παϊπθι ϱαῦ Ἠος 
ἀτίπῖς 1Η]. Πιευ Ἠανο Ἰήμ]οᾶ 
της απᾶ ΠΟΥΥ 419 {1967 1θδάγ, 
«Ἰοο]ῖπρ {οΥ ἴῑιο Ρτοιπῖδο Έγοπι 
γοι. Φο πο οπἱματοι Ἰαῦ 
ἴπο γοιπρ Ώιαπ ἀερατύ, απηά 

20 

Ἰομαγσεᾶ Ιήπα, ΤΕΙ] πο ῬούβοἩ 
ὕαῦ οι Πάνο 5Πουνεᾶ θε 
ἐπίηρα ο πο. Απά 116 σα]]- 
εἆ {ο Ἠῑπι ΒΟΠΙ6 Όντο οἱ ἴ]ο 
τοθαῦατίοπ8, 5αγΊΠ6, λζα]κο Τθα- 
ἆγ ὕννο Παπάνοᾶ βο]ά1θτς, απά 

Βονυθηίγ ἨοίβθΠΙθΏ, απά πο 
Πυπάγεά 8ρεαἵπΊθΘη, το Ρο {ο 
Ο6βατθα, αὖ ο ἐπ]τά Που οἱ 
πο πὶρΏῦ; απᾶ Ἰεῦ ὕπθπι Ώγο- 24 
γὶάθ Ῥεαςίς οἩ ΊΠ1οἩ 616Υ πιαΥ 
Ρ]ασς Ῥαμ], απά Ὀτίηρ Πίπι βαΐθ 
ἴο Ε ε]ὶα ἴἶιε ᾳονθΓποἵ. Απά Πθ 25 

α Προοδεχοµενοι την---Επαγγελιαν---Πουλίπρ /οτ επρεοίπᾳ, 
υαἰπρ Γου---ί]ια Ῥτοπαΐδθ. Νο ποτᾶ, οἱ ἴπο Βάπιθ {ΘΠΠΕΠΟΥ 

Ῥο ἀοαρθ(α] πλποίπου ἔπτο οὗ πιοτο; Ὀπέ νο, αἲ Ἴθαςέ. 

Ιοϊποᾶ ντ παπιοτα]ς, τοπάθις ἐποτα {πάθβπ]{ο, 
Τις, 

Ρο που, 
οἳ οοο/6ποθ ἵπ {ῑς Ῥοοῖς, ἱ5 πποτο απὶ{ονπηῖγ τορτδεεπίαά Ὁγ 

οπο ποτᾶ (λατ {1ίΒ 16---Όγ ἴἶο πγοτᾶ ῥΥοπιΐδδ. Ἡ5 οπ]γ οχ- 

οορίίοη 16 {ουπά, 1. ο οτι 1: ὅ, Ίῃ ἐμο πποτὰ Ίπεδδαρε; Ἀαπᾶ ἴπ 

ἰῖβ σᾳ8ο αἶοπθ ἄοοβ 16 οχἰεπᾶ Ῥογοπᾶ οπθ Ἰάθα, «Α ηέδδαβς, 

Ἰπάερᾶ, σοπεγα]1γ, ἵπ ἴλἩο εναπρεἰὶοαῖ ο6ΟΏΟΤΩΥ, ἵδ α Ρτοιηίςο. 

Α. πθββασθ, Ἡούποτογ, ἵ5 πιοτθ ϱεποτα], ἰπο]αάϊπρ α Ροπ1ΐςο, ο 

8 {τοβίοπίης. ἴπ ζομπ)ς Πτβί ορἰἝι]α, {6 ἱπάϊσαέος απ απ 

οἰαίίοη, ΟἨ Ππέδδαβο, πΏᾶ ποῦ αἰπιρὶγ ο Ρτοιπ]ςθ, 

5. «Ίυο τινας των ἕκατονταρχων---τις ἵ5 ἱπάσθπίίθ---έ πια7 

Καίποε], Ἠποῖς,, Β196, θίο., τοραγά 18, 

«Ζεξιολαβους “οσσατ8 οπἶγ 1θῦο, οπά ἵπ Όσο οΏβοιτο Ὑτίέθτ 
οἳ {16 τοπ 4ρο. 15 πιεαπίπρ ἵδ α τἰάᾷ]ο/2 Ὦο ὙΓοίίέο,. Τ19 
Ρτοροδοά οχρ]ατπα{{οπ6 ἀτθ {Ἠθβθ: πίαραφυλακες, πι] έατγ Ποίοτβ 
ΦΠο παατάοά ΡΙΙΕΟΠΘΙ6 ; Βο οπ]]οᾷ {γοπι ὑμοῖτ ἑα]ζΐηρ; ἐῑλο τὶρ]ί- 

Βαμᾶ βἰᾷο (8αἱᾶ,, Ῥεζα, Ιζαϊποο]). Ἰαποςτο (Ταἱρ., Ἐπρ. τοτ.), 
α Β8ρεοίθΒ οἳ Πγρ]ιζ-αγπιθᾶ ἑτοορθ (Μ6γετ), βἰποθ 67 416 Τηθῃ- 

Ώουθᾶ οποθ Ίπ οοπποοἷοπ πνἰέὰ ατοΏοτς απᾶ Ῥο]έαείςδ. Οοἆθχ 

Α. τθαᾷΒ, δεξιοβολους, σαοπ]απίος ἀθχίτα, 872., Ἠλοξ. 



168 ΑΟΤΟ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. ΟΗΠΑΡ. ΧΧΊΙΠΙ. 

κινα ΙΑΜΠΘ) ΥΕΒΗΡΙΟΝ. 

96 Απᾶ Ἰο πὦτοίς α ]οῦΐζοι α{ἴοι 

ἐ]15 ΠΙΗΠΠΘΥ: 

96 Οἰαιᾶῖας Ἰωγδίας, απίο {πο 
ηηοςδύ θοχοε]]επύ 6οΥδιποΥ Β'ο]χ, 

δεπᾶεἰι στεθίίης. 
Αη Τ]ήβ πιαη ννας ἴα]κοι οἳ ἴιο 

Ἴθνε, παπά δου]ά Πανο σσ ΚΙΙ]- 

οὖ οἱ ἐ]οπα: ἴποιμ οα1πο 1 αν] 

8η ΑΤΠΙΥ, απά χοβοιεᾷ Εΐπα, Ἠαν- 

ἵπρ υπάριεοοᾷ {λαῦ ο να α 

Ἡοππση. 

95 Αιά ν]αν 1 σοι]ᾶ Ίαγα 

ΚΠΟΥΗ ἴπθ οπᾳ56 υ’ηδνείοτθ {πεγ 

αοοιδεά Ἠΐπι, 1 υοισΠέ ΗΙπα {ογ{] 
1πίο {παίν οοαποΙ]: 

99 Ίμοιι Ι ῃειοεϊνεά {ο Ῥο 
8οσαβεᾷ οἱ ᾳ1θδ[ίοΠ8 ο{ ὑ]λαὶν Ίανν, 
Ῥαῦ {ο Ἠαγο πούηῖπς Ἰαῖά {ο Π]8 
οιΏαισο υοτίἩγ οἳ ἀεαῖμ, οἱ ος 

Ῥοπᾶς. 
90 Απά ν]οη 15 σνας ἴο]ά πια 

Ίου ας ἴ]λο σουνς Ἰα1ᾷ νυο]ῦ {ου 
της 15Η, 1. δοηῦ βὐγαϊραύνναγ Το 
ἴμ6ε, απά αν οοπιπιαπάπιθηῦ {ο 
Πὶς αοο«δθγς αἱδο, {ο 8ΗΥ Ὀείογ 
ἴπεο υνηῦ {οί λαά αραϊπδύ Είπι. [ 
Έ αγοννο]]. 

91 Τ]οι το βο]άΐσις, α5 16 νναβ 
σοπηπιαπάθἁ ΊἨσιη, Όοοἷς Ῥαμ], 

απεεκς ΤΕΧΛ. 

ἡγεμόνα. 3 γράψας ἐπιστολὴν 
περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον" 

56 Κλαύδιος «4υσίας τῷ κρατύ 
στῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν. 
οι {ὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφ- 
θέντα ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, καὶ 

µελλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν, 
ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύµατι 
» / . 3 Ν Ν [ιά 

ἐξειλόμην αὐτὸν, μαθὼν ὅτι 
“Ῥωμαῖος ἐστι. 3 βουλόμενος 
δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δἱ ἣν ένεκ- 
άλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν 

εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν. ὃν 
εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητη- 

µάτων τοῦ νόµου αὐτῶν, μηδὲν 
δὲ ἅξιον θανάτου ἢ δεσμών ἔγ- 
κληµα ἔχοντα. ἸὉ µηνυθείσης 
δέ µοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα 
µέλλειν έἔσεσθαι ὑπὸ τῶν ᾿]ου- 
δαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὀς σε, 

παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις 
λέγειν τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. 

ο 

άρρωσο. 
: Ν Φ Αα 

ὃὶ Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, 
Ν Ν Ξ ΑΔ 

κατὰ Τὸ διατεταγµένον αὐτοῖρ, 

ἘΒΝΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Ψτοίε α ]εζίου αίνου ἰ]]6 ηαη- 

η6υ: ΟἸαιάϊας Ἰγαίας, {ο {]ιθ 26 

πιοβδῦ οχοε]]εηῦ σονειποῦ Εε]ὶχ, 
εεπάς ρτοείῖηρ. Τ]Ι8 πΊ8η ννας 27 
ἴαἷκοη Ὦγ μα ᾖθ6νβ, απά Ὕγας 
αΏοαύ {ο Ὀ6 Γ]Ιοά ὉΥ ἔιοπι 

ρυΐ 1 οὔίης ΨΙζῃ {πο εοἰάῖετγ, 
απά χοδουεᾶ Πἰπ], Πδνίης Ίεαγη- 
οἆ ια Ίο Ίνα ἃ ἨοΟΠδη, 

Απά πλεον 1 ν]ε]θά ο Ικπον 

[πο οαιςο {ος υπο ἴΠ6γ αο- 
ουθεά Πίτα, 1 Ὀνοισίῦ πι 
{ουζὰ Ἰπίο θοῖν οοσποῖ!: απά 

{ουηἆ Ἠϊπι {ο Ὀο ποοιαβεᾶ αροιαύ 

ᾳπθείίοης οὗ ἐπεῖν Ί8ι, Ῥαΐ ίο 
πανο πολης Ἰ]αῖᾶ ο 8 
οματρο ΥγοχἩγ οἱ ἀεαί], ο. ο 

Ῥοπά8. Απά ψ]ιθη 16 1γας δοἱᾶ 

1η 1ου πο φθυα Ἰαἱᾷ υναῖό 

{ου πο πηδΏ, 1 εεπύ ΠΠ επι- 

πθᾶἰα{θΙγ {ο Υου, απά Ραγθ 
οοπαηαπάταθηῦ Το Ἠ]β 4οοξ6Υβ 

8ἱδο, το βαὖ Ῥοίοις Του υν]αξ 
(π6γ Παᾶ αραϊηςύ ΠΠ. ἘαΓ6- 
σθ]]. 

Τεν {πο βοἱαίετς, 48 1ὲ ἵταβ 

οοπιπηαπάθἆ {Ἠσπι, {οο]ς Ῥαα1, 

.. ΓΤεριεχουσαν τον τυπον τουτον. 

γιοι») 

6 Οοπίαϊἰπίηρ ἐς οιί- 
Ίνπος, τοργθβομἰθᾶ ΒΥ ϱγύπί, Πριγε, [ασ]μοπ, οταπηρίε, 

Ἠαᾷ αραϊπεί Πΐπι, Ἐαταινο[]» Ῥοοί]. 

Ἰπ{οτπιοά οἱ ἃ Ρἱοῦ 1αἱά αραϊπδί ἴ1ο τιαπ ὮΥ πο ὔ6πβ.}) Ύγακο, 

«Ῥιί Παγίπρ Ῥοουν 

ἐπδαπιρίό, ῥαίίετπ, ἵπ ΟΠΠ. ΥΟΥ. Ἐγορτίε οἱρπί[ῄοαἰ ποίαηι ἐπ- 

δει ρίανι ριςαἴῖοπς, 

ε Π{ελλειν, οπιϊθοᾶ ὮΥ π. πο των Ἰονδαιων, οπαϊθιοὰ 

Ὁγ Ὥπ. απᾶ Τέ. Το µελλειν εσεσῦοι, Ἰζαϊπ. οΏ]θοίβ, 35 3η 
απασο]ωί]οπ, Ἱπάϊοθέίπρ α πγαπὺ οἳ 6οᾳποποθ, πού οογγοδροπἆσπέ 

η] 1ο ταπιαἰπᾶαυ οἱ 61ο βοπίοπος; απᾶ, ὑλιοτοίοιθ, βἩου]ά 
Ῥο πεἰίοι κηνοῦεισης μελλονσης εσεσθαε, Οἳ μηνοῦ εντος δε 

µοι-- ἐπιβουλην µελλειν εσεσύαι. ἵ Το υτ]ίου {α]15 οί οἱ μὶς 

οοπβμιοίἶοπ Ἰθίθ, Ἡθ 8478 μηνυύθεισης αἲ ἴ]ι Ἱερίπηϊΐπᾳ ο 

119 βοηίθπος, 45 14 Ἡο ποπ]ά Ίάγο αἀᾶθά τηε μελλουσηε; Ὀαἳ, 

Ἰπ {ο Ῥγορτοβς οἱ {11ο ἐποαρλί, ας µελλειν, 5 1 Ἱνο Πα 
οοπιπιθησοᾶ ἹνΙἩ ωηνυσαντων . . . εφεβουίην. Τ]19 Ιάεα ος 

{1ο ἐπίηρ ἀςο]οβοᾶ, γ]ο]άᾳ {ο {ἐ]ιαῦ οἱ {πο ῬοσβοΏβ ΊγἩο ἀἱβο]οβθ 

1692 Ἠπαος. ὅὕ Απᾶ δη 16 ὝγαΒ πιαᾶο Ἱεποινη {ο π1θ ἐλαί ἐπο 
ᾖοπβ ]1ᾷ πας ἴοτ {1θ ππση, Τ βοπὺ Ἠΐπι ἱπαπιθά[α{οὶγ {ο γοι, 

απᾶ οοπιπιαπᾶςᾷ 118 Δ6ΟΙΞΟΥΒ 3150 {ο ΡΑΥ ὈΏθίοτθ γοι τ]αξ ἐπογ 

6 Απᾶ νηοῃ Τὲ πας επονη πιο ἐμαῦ απ απηοαςὴ γγας προαέ έο 

ο Ιαϊᾶ {ου ἐλο τη ὮΥ ἴἶο ους. Ίο. “Ευ πνΊοη ἰὁ πας 

βἱρπίῃαα {ο πιο ἐ]ναῦ αη ατηβαδ] πνου]ά Ῥο ]αά ὮΥ νε ἆουγβ. 
Ῥοάᾶ. '«Ῥιέ τοσεϊν]ης Ιπίε]ήρεποε οἱ ο Ρ]οῦ ασαἰπβί ἐθ τήαη 

πλ]ο]ι ἐἶο 618 Ἱνουο ἵπ ποί {ο οχοοιίθ. Έποπιρ. ϱ Γπαϊσαιἰς 

αιίεηι ην] ἐπδίαδὺς φιιώ α «Ἱμάσὶ5 αἳ δίγόγοηίωγ, δἱαίέπη Θἰέηι 

αἆ ἰε ηεῖοί, οἱ αοσιιδαἰοτέδιις 6] ρταεερί, μὲ ασοιιδα[ἰοηεδ 5µαδ 

οταν ἐε Ῥτο[εττεπί Καπ, Θασπι απίοπα τηϊαὶ ἰπάἱομίασα 
οβδού ἱπαίάϊας Ἠαῖο νίγο {ασῦυτη 1πὶ α ο πάμρίς 60 1ρ5ο πιοπιθηίο 

πιὶδὶ οπῃ αἆ ἴο: οὐ ἀρπιπ[ίανί ᾳἀοφας αοοθα{οτίοΒ αἱ (ςθ 

Ἠαῦοπί αάγοτβις οτι ἀῑσαπέ αριᾶ {ο. Ὑαἱοι Τηή8 

πνο Ρίοβαπηθ {ο Ὦο α ΓΙ εχρτθεείοα οὗ πο οπἱρίηα] ἰθχί, απᾶ 

που]ᾶ τοπᾶον 19: .Βμέ 600 α δέ τυαδ ἐπάίσαίεά ἰο πιο ἐ]ιαί αη 

απιδιιδ]ι ωαςδ αὗοιέ ἰο ὃε ἰαἰώ Ὁ ἴ]ε «έως, αβαϊπαί ία πιαπ, ἶ 
ἐπιπιεώλαίεἶ δεπὲ ἠάπι {ο 11ου, Ἱαυΐπρ Εἴνεπ ογώεγδ ἰο Ἱέα αρσοι- 

βετα {9 Φἰαίο ο 3ου τυ]ναίοευετ ἴιεγ Ίαυε αραίἰποέ Ἰωΐπι" 
Ἐβῥωσο. «Ῥατεωεῖ. Οτι Ώπι Ἠ. 
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ΙΙΝα ΙΑΜΕΘ) ΥΕΕΒΙΟΝ. 

απά Ῥνουρ]ᾗῦ ἠάπι ὮΥ πἱρΏί ἰο 
Απζραῦνία. 

95 Οπ ἴπο ΠΙοτΙΟΝ 0πεγ 16[ί 
ἴπο Ἠοίβ6πιθη {ο ϱρό υθῃ Επι, 
απᾶ τοὐαχηεά {ο ἴπο οαδῦ]θ: 

98 πο, ΥΠεηΠ Τ16Υ 98Π16 ο 
'Ὄθαδαγει, αηᾶ ἀε]]νοεγεά μα αρ]εί]α 

ο ἴ]θ ΡοναἵποΥ, ργθβεπύεά ου] 
8ἶδο Ῥοίογο Π]πι. 

94 Απᾶ νπεη ἴπο ϱΟΥΘΥΠΟΣ 
ὑὰά τθιά ἐα Ἰείίσ, ἴα αβ]κοἆ οἱ 
ν'ηαῦ Ῥχονίποο Ἡδ παβ. Απά 
«’θη ἠθ απάθιβίοοά {παῦ ᾖο Ώαδ 
οὗ Οἱῇοῖα 

96 1 υπ] Ίεαι ἐπθο, ϱαἱά ο, 

νε {Ἠ]ηθ Δ0οµ86ΙΑ 816 88ο 
οοπ1θ, Απά Πο οοιππ]αηάθά Ἠΐπι 
{ο Ῥ9 Ἱκερί {π Ἠεχοά)ς ]αἀσιπεπῦ- 
λα]. 

0Η ΑΡ. ΧΧΙΥ. 

Ανυ αξἴοι Ώνο ἀαγ8, Απαηϊος 
ιο ΠἨϊσί ρεϊεεὺ ἀθθοεηάθᾶ υηὶζη 
{πο οἰάθις, απά τω ἂ οογαϊῃ 

οἑαίοΥ Λαποᾶ Τοιια]]αβ, ντο 

1η[ογπιθά ἴ]πθ ϱογθιποὶ ασαληδί 
Ῥαυ]. 

9 Απᾶ πει 6 να οσ]]εά 
{οτίἩ, Τοαυύυ]]ας ΌδραἨ {ο αόοιςθ 
λύπαι εαγίης ; Ὀθεῖης ἐ]ιαῦ ὮΥ ιθο 
6 ΘΠΙΟΥ ατεδύ ἀαἱθειθςδ, ρπᾶ 
αῦ νειγ ν/οτῦιγ ἀθθᾶβ .γο ἆοπθ 

απΕΡΙς ΤΕΣΧΤ. 

ἀναλαβόντες τὸν «Παῦλον, ἤγα- 

γον διὰ τῆς νυκτὸς εἰς τὴν ̓ Αν- 
τιπατρίδα. τῇ δὲ ἐπαύριον 

ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι 
σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰ τὴν 
παρεμβολήν' ὂὃ οἵτινες εἶσελ- 
θόντες εἰς τὴν ἸἈαισάρειαν, καὶ 

ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ 

ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν 
Παῦλον αὐτῷ. ὃν ἀναγνοὺς δὲ 
ὁ ἡγεμὼν, καὶ ἐπερωτήσας ἐκ 
ποίας ἐπαρχίας ἐστὶ, καὶ πυθὀ- 
μενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, 5δ Ίια- 
κούσοµαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ 
κατήγοροί, σου παραγένωνται. 
᾿Εκέλευσέ τε αὐτὸν ἐν τῷ πραι- 
τωρίῳ τοῦ “Ἠρώδου φυλάσσε- |. 
σθαι. 

ΟΠΑΡ. ΧΧΙΥ. 

ΜΤΈΤΑ δὲ πέντε ἡμέρας κα- 
τέβη ὁ ἀρχιερεὺς "Ανανίας μετὰ 
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος 
Τι Ἐρτύλλου τινὸς, οἵτινεο ἐνεφά- 

νισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ 1Παύ- 
λου. 3 Κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ᾖρ- 
ξατο κατηγορεῖν ὁ ΊΤέρτυλλος 
λέγων, ὃ Πολλῆς εἰρήνης τυγ- 
χάνοντες διὰ σοῦ, καὶ κατορθω- 

ΠΕΥΙΡΗΡ ΥΒΒΒΡΙΟΝ. 

απά Ῥτοισλῦ Ἠΐπι ὮΥ πὶσΏῦ ἐο 

Απρααίςς απά΄οἩη ο πιοί- 8ἡ 

τον ΤΠ6Υ ]α[5 υὴθ Ποϊβεη]θΏ {ο 

σο σι μπι '(απᾶᾷ τείαχηθά 6ο 

μα οπβί]6): Ὢπο, που ἴπου 58 

6.1Ώ9 {ο Ο6εα/θῦ, απά ἀε]ίνεγεᾶ 

ια ερἰβί]ο {ο ἴλο ϱβονετΠοῖ, 

Ριθβθοηίοά Ῥανὶ αἱδο Ῥείοτθ 

μπι. Απά νπεη ἴθ ΡΟΥΘΥΠΟΥ δέ 

ηαά τος ἴς Ιαζίαυ, νο αθ[ςεἆ 

ο πυ]αῖ ῥργονίπορ μθ ὤ98." Απά 

πηθι πθ απἀσγδίοσά ἐμοί ο ναβ 

οἳ ΟΕ] σία, 6 καἷἀ, 1 ννΙ]] Π6αΥ 8δ 

γοι, "Ψ]ει γουί αοοάδεί5 α1θ 

8ἱ5ο ο0Ί16. Απά ἴιο οοπιπιαπ{- 

οἆ Πΐπα {ο Ρο Ἱαρύ απάᾶθν σαατά 

Ίη ὑμο σργοίοτῖαπα οὗ ἨΠοχοᾶ. 

ΠΑΡ. 

Κον αἴῖον «ἢνό ἆαγε, Απα- 1 
πίας {πο Πἶσα ριθοδύ οαης 
ἀονπ {ο Όθβαίθα Ὑ]ί] ιο 
οἰάειςξ, απᾶ νι α οογίαῖηῃ ογ8- 
ου παπεά Τουύ]]ας, νο 8ρ- 
Ρευτεά Ὀείοιε ἴιο βονοιπου 
αραϊηεῦ Ῥασ].. Απά ν οι Ἡθ 2 
νναβ οσ/]εὰ, Τεγζα]]α5 ργοσθεά- 
εἆ {ο αοο18θ Πἶπι, ΒΑΥΙΠΡ, Φ66- 
ἵηρ ἐπαῦ ἑμγοασΏ γοι 6 6Π]ΟΥ 
πιΠο] “ρθμσθ, ᾽απά Ελα ΠΙΔΠΥ 

ΚΧΙΥ. 

α ΓΕασαντες τους ἔππεις, Ἠατίηρ 16[ὲ οὗ ρεγπαὶε{εᾶ ἴλπο Ἡοσεο- 

ΙΩΘΩ {ο σο πε] Ἠήτα, ΤΠα6γ τοατηοᾶ {ο ο οαμβέίο; τος 

εφωίαᾶδις φιὲ ομην ϱο ἐγοπέ, τευεγοὺ διπὲ ἔπ οαδίτα. 

ΈοΥ στορευεσθα, απερχεσθαε 5 βαὈβιαθοᾷ Ὁγ Ἰωπ., Τε, απᾶ 
ὑπουρ]ιὸ Ῥτοραδ]ο Ὦγ α», 

7 ΌὉ ηγεμων 16 τοραά]αίοά Ὦγ δ., 8οἩ., ἵπ., ΤΕ. 10 16, πος- 

ενευ, απ αρρτορΏ]αἴθ εαρρ]επιοηῦ, «Επερωτησας, μ.τ. Λ.,, ππνῖης 

ΤΗ15 εαρρθςίς ΠίΦ ρτο[εεκίοτ. ε]οί {γοπι ναί Ῥγουίπορ 9 18. 

οἱ Ῥοΐπρ α Ἡοπιαῃ οἱήσθῃ, 

 «ιακουσομαι σου. 

Σ Εν τῳ πραιτωριῳ του Ἡρωδου, ἵπ Ἠετοῦ ργαἰογέωη. 

Τπ9 γοβἰάδιοο οϐ ἐῑο Ῥοπιπη ῬτοσμτβίοῦΒ. 

πι αἱ Όβλβηγος; ἴμοτ οροαρἰθᾷ αϐ ἴμο τοβἱάρποο οἳ Έοπιβπ 
ΡΙΟΞΗΤΑῇΟΥ5, Ἠποῖς, 

1 το) εαν Ίου αἱ]. 

Ῥοσα. 

σἱέδ6. 

ἑαπιρίθ, νν. ὄ, ϐ, 

Α. Ῥαίαςο Ῥαἱ]6 ὉΥ 

ἀοοᾶς. 

.. Ἠετα δε πεντε ἡμεραρ, Ροδἱ φΐπφιια εἷοε αὐυσπίέί Απαπίςς, 

Φοίῖως ἀῑα φιϊπίο---οτ ιο Π[ν αι, Ιζαῖτ. 
4οτβαβ, Ἐοβεππιβ]]ογας οοιπέ ἔλαεο ἆαγς ἴνοπι ἴμο οαρΗ ντ 

οἳ Ῥαυ] Ίπ ζεγήδλ]οπη, 45 οἶίοά Ὁγ Ιζαΐπ., Ίη κ. νίοι’ ἼΊογοτ, 

ο ἸμΡοίία, απά Ἡπο]κοίξ αα:9ο. . 

Μομασ]ίςδ, Ὀϊη- 

ὃ Πρξατο κατηγορει», βατ ἰο αεοιδοι 08, /γοεσεζεᾶ ἰο αὖ- 

Τοτία]]ας {ης {ο , 1 ποὺ ἵπ {οσπι, ἵπ {8ο8, {ητεο ἀἱδ- 

Ὠποῦ σοωπἰε; ου οηχροῬ---δεώίίίοτι, Ἱνεγεν, ΡΤο/απαίίοη. οἳ 1ἶλθ 
1ηβ(οπᾶ οἳ κατορῦωµματω»ν, ΒΟΠΙΘ σορίεΗ 

τθαᾷ διορθωµατω», Ὑλλοἃ τοπάῖπρ ἄτοῦις, τίοςβασΗ, απά 

γαἱο]κοπαγίαβ πΡΡΓΟΥΘ. Καΐπ, 

6 Πολλης διρηνηε, ' πιασὶι ρθασθ,/) ταί]ος ἔἶναα "' ϱγεπῦ φαἱοέ- 

ποβΒ; 3 «ππαπΥ πγονιγ ἀρθαβ, ταίπος (λαπ. "τετ ποσίιγ 
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ΚΊΝα ΙΑΜΕΘ) ΥΠΠΘΙΟΝ. 

πηΐο ἡμὶς παίῖοη ΡΥ 0]γ Ῥτονί- 
ἄεπορ, |) 

ὃ Ίο αοοθρὺ { 4]1αγΒ, απᾶ 
ἵη α]] Ῥ]αςθς, ποβῦ πορἰο Τεηςσ, 
ψἶὪ ο] παπ]ςα]ηεςς. 

4 Νοἰφ]θλείαπάϊπρ, ἐἶναῦ 1 νο 
ποῦ {αγίμου ἰοάίοις απύζο {μς6ο, 1 
Ῥταγ ἴλςρ, ἴλπηῦ ἔλοια γου]άθεί 
Ίθαν αφ οἱ {1Υ οἰθπιεπογ α {ου 
ψονᾶβ. 

6 Έου Ὢς Ἰάνο {οιπά ἐής 
πια α Ῥορ]οπύ /οω, απἁ αἃ 
πηονθΥ οἱ βοἀἰδίοη 4Π1οΏς 1! ἐῑιο 
1ου {πτοαρμοιί {πο νυου]ᾶ, απά 
8, τίης-ἱεπάου οἳ {πο κοοῦ οἱ ἴμα 
ΝαζβΤΘῃθς: 

ϐ Ί/μο αἰδο ΠαῦΏ σοπο αθοαῦ 
ἳο Ῥτοίαπο {16 ἵαπηρ]θ: νν]οπι 
πο ἴοοίς, απᾶ ννου]ά ανα Ἱαάροά 
αοοοχᾶἰηρ {ο ουχ Ίαν: 

ν 
και 

εὐχαριστίας. 

/ 

αἱρέσεως" 

αππεῖς τΤΕΧ2. 
΄ / - 3 / 

µάτων γινοµένων τῷ ἐθνει τούτῳ 
9 . - / ιά 

διὰ τῆς σῆς προνοίας πάντῃ τε 
πανταχοῦ, 

΄ ω Δ / 
κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης 

4ο Δ Δ μα. ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ 
α./ / Αν 

πλεῖον σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ 
» ῳ) / µ ” / ο) 

ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ 
ο... 6 « ᾿ ν 

σῇ ἐπιεικείᾳ. " εὑρόντες γὰρ τὸν 
ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν, καὶ Κινο- 
ω / - . 

Όντα στάσιν πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις 
ο κ π / 

τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρω- 
/ . 

τοστάτην τε τῆς τὼν Ναζωραίων 
Ν Ν Ν 

ὃ ὃς καὶ τὸ ἱερὸν 
ΔΝ 

ἐπείρασε βεβηλὼσαι, ὃν καὶ ἐκ- 
/ Δ Ν κ 

ρατήσαµεν καὶ κατὰ τὸν ἡμέτε- 
/ / 

ρον νόµον ἠθελήσαμεν κρίνειν. 

ΠΗΝΙΣΡΕΗΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

νθυγ πνοτίϊψ 'ἀθεάφ αἲο ἆοπθ 
016 παίίοα {ἔλμτουφ]ι Τους 
Ρταάεπί αἀπιλη]είχαθοης Ὑθ 8 
χοοθῖνο 16 1ὰ 6Υ6ΙΥ νγαγ, απά 

ουδ Ψηθτθ, πιοβῦ «πορ]ε Ἐ'6- 
Ἠχ, νδα αἲ] ἐπαπίς αἹπςςδε. Ῥυΐῦ 4 

ὑμαί Τ 1ΠΑΥ πούῦ ΥΘΑΥΥ γοι 
Ιοης6εῖ, 1 ργαΥ γοι ο{ 7οιχ ο16- 
1ΩΘΠΟΥ Το Ώ68δχ α {ουν ψνονάς {γοπα 
48, Έος 6 ανθ {ουπά ἐπί ὅ 
ΙΔΗ ϱ Ῥθ8έ, απᾶ οχοϊἑηρ αἱβ- 
{αχραποθ ΑΙΠΟΠΡ α]] ἐς "ἆ6υ8 
{πγοιρ]ιοιῦ ἴλθ ννου]ἀ, ο ολ εἷ- 

Ιεαᾶοι ο{ 6] εοοῦ οἱ ἶνο Να78- 
ΣΘΠΕΒ: Υ/ΊΙΟ αἶδο Ἰ88 6οη9 ορού ὅ 
{ο Ῥτοίαπο {ιο ἑεππρ]ε: ποσα 
9 ἴοοκ, απά γγοπ]ά πανε ]αάρ- 
εἆ αοοοτάϊῖης {ο οι δαν: ραῦ 

ἀποδεχόμεθα, 

4 Πολλων Ὀεῖπς ππᾶρετβίοοᾶ, 

«Ίια τηε σης προνοιαφ. «Ίρονοιαε ἶδ {ουπᾶᾷ οπΙγ Ἠετο απά ἵπ 

Ῥοπη, 191 14: Ίθτο ρτουἰάέπος, ἴιθτο ῥγουϊείοη. 

Τλο τειὈ προνοεω 18 {οαπά ἴγου ἔἶππος, απᾶ 16 απ [ουπ]γ 

ἐταηθ]αίοά ρτγουἱώο, οοἵη. Ὑος, Ῥτονἱάϊης {ου ροοἆ απά αφαἰπδυ 

ον!], οἰαςείῆος αἲ] ἐ]ιο ἀαίίες οἵ οἰγΙ] ρογοιηπιθπύ. «Ῥγιάσηος 18 

18ε]{ α, δροοίθξ οἱ ρτον]άσποο, 

Ζυχαριστια ἵδ α {αγοτίτς συν Ῥαυ]. 1] ἐνσο οκσδρίῖοπς, 

1ουπᾶ ἵπ ἴμο ΑΡΟΟΑΙΥΡΡΟ, Ίο οπστοδςος 1{5δ Ἰγ]οὶο οΙΓΓΟΠΟΥ ἵπ 

1ἃο ΟἨτ]βίίαη Βοτϊρίιτος. Ἠῖς 9θ οϐ ἐῑο τοῦ ευχαριστεω ἵΒ 

απἱίο 48 τοπισγ]καδ]ο. Τογζμ]]ας ἐἶο οταίοῦ {αββοςρ Ηΐς αεο 

οἱ 10, 

. Ίο οοπους σέ] Ἠοδίπδοη απᾶ οὔ]ους, {π Ῥγο[οτίης "' 6ΥΘΓΥ 

ταγ, απά οπου πΏθνο, {ο ' ἀ1ΝΑΥΡ; απά {η αἲ] Ῥ]ασθε,} 46 Ῥο- 

1πα πιοῖο αρροςἰ{ε {ο ἐλθ δε οὗ παντῃ. 

{Γ Ἀρατιστε «δηλιξ, πποξέ ποὺ], πιοβύ οχσθ]οπύ. Τετέα]]ας, 

ΟΙαμᾶῖας Ἰγεῖίας, Ἰπ]κο, απά Ῥοπ] ατο αἰί]κο οοαγίοοις ἵπ {μοῖτ 

αςθ ος ἐλλίε οοπιρ]Ἰπιοπίαςγ ἔοτωι. Τῃ {πο 8.1πθ Β{Υ]Θ Ἡς πβας της 

Ρλταςο, τῇ σῃ επιεικείᾳ, Ρ6Π{ΊΕΠΕΡΒ, ΟΙΟΠΊΘΠΟΥ, «επίζΐε, ϱεπἰῖα, 

απά ϱεπἰεεί ατο οἱ ἴἶο βηπιο ΓπΙΙΥ, απά ἵη Ἰωίάα, Ετοησδι, 

Βραπίςδα, απά Τίσα οἱ 136 80π1ο γαά]σαὶ ογἱΠορταρἡγ. «οη- 

Έσποςς {5 οπθ οἱ Ἔλο πιοθὲ οοπρίοιοις Γαὶί οἳ ἐο Ἠοὶγ 

ΕΒρἰσίέ, απἀ, ἐποχοίοτο, 16 4Ίοπο ογθΏίΘ6 6, ἐγιό βοπί]επιαπ, ΊΤΠο 

1αΏραπρο οἳ Τοτ]]ας 16 Ἱιομτί]ο5ς Παξίουγ, ὮἨῬε]ῖα, αοσογάϊΐπρ 

{ο Ἰποίίας, Ζοπαρίας, απᾶ Ίος}Υ ἐπάΙΕίοῦ, Ίτα5 οηΏ9 98 {ο πιοεί 
οοτταρί πηά οοτγαρίίπᾳ βογοτποΓς ογος δεπέ Γεοπι Βοπηο ἰπῇο 
ζαάεα, 

Ε Λοιμον, Ῥχο Άοιμωδῃς, νο οιμικος, έ δι. Φα Ῥτο 

ρεοίψοτ. Καΐπ. -ᾱ Ρεο [ον α ροδ]οπί {σοι “ οκοϊεπς 

ἀἰδίητῦαπορ αἸποπβ ” ΟΥ μπίο αἲὶ ο ὦοφβ, απποηρΒδὲ {πεπι- 

εεἶτος, ποῦ απηοπρςύ {1ο Ἡοπιαπδ. ἈΛαζωραιων, . ἴοἵπι 08 τθ- 

ΡτοβοἩ. Οδ. Ηαςίς, 

ἃ Ὃς μαι το ὅερον επειρασε βεβηλωσαι, ὃν και επρατησαμεν, 

Το Γο]]ουνίης Ἱνοτάς οαπηοοίοά ππΙἩ {έ]οςο ατο οταθά ὮΥ 
Ὅπι, Τ8, (9. --ᾱ ρτοθαδ]θ οπιἱββίοη)”- και κατα τον ἥμετερον 

φομον ηΨελησακεν κρίνει». (Υ. Τ. παρελθων δὲ «4νσιας ὅ 

Χελιαρχος µετα πολλης βιαε εκ των Χείρων ἥμων απηγαγε, 

(Υ. 8.) κελευσας του κατηγορουρ ἄυτου ερχεσθαι δπι σε.) 

ΤΠογ απο, Ιπᾶεσᾶ, τεραᾶϊαϊἰεᾶ Ὁγ Ὥπ. απᾶ Τ{, ἐποαρ]ξ ἁουδέ[α! 

5γ ἄ8Ρ., τερατᾶρᾶ 45 απ Ἱπίοτρο]αδίοα Ὦγ ΜΗ, Ῥοηρ., Μοτα, 

Ἠοῖνν. Ἐαῦ νι Καῑπω], αῇευ οοπβἰάεγαδ]ο ναοι]α[ίοι, 1 

οπου, Τὴς οοπο]αεῖοι 16: /'-4[16γ ερεἰρ]άπᾳ ἰ]ε οὗ)εοίέοης οἱ 

{Η11, Βεηρ.ι Ίοτ., απά Ἠείπτ., απἀ ἰ]νείν πιοξίοη {ο λαυο ἴἶιεηι 

θέτίκεη ομὲ ο) ἴἶιε ἰεπί---εγιίάεην ίαλεη Όετδα ἰατίις ϱεπιίπα 

επἰσππαπάα γιίο---ποίωϊλἡοίαπαάίπρ ἵ απι οἱ ἴ]ιε ορἰπίοπ ἰἶαί 

έέψ ατο ἐο Όε γεβατάεώ αδ ἴιε βεπιέπε τυοτᾶς ϱ) ἴἶνε {επί 

Τ1ογ ατο τε]οσίσᾶ Ὁγ Ώο Ὑγεύίο, ΜΙΙ, Βθηρεῖ, Ταοππαπη, απά 

βοτηθ οίλετα, Επί Ιπαρπιυοῖ π5 {16Υ ατθ τορογἑοᾷ αξ Γουπά ἵη 

ἀἰΙοτοπί {οσπις ἵπ α λα]ογὸ! οἳ οκἰληῖ πηαηιβοπϊρίς, Ι πιιδί 

τοίο {ο ἐΠεῖτ τοοη{ίοι. 

Το {ο]]οπίηπς ατο ἴἩθ Ρορα]ας νουβίοης οἳ {Πί ράβδβρο: 

ἡ Απά Πανπρ εἰχεᾷ Πίτα, 100 ιοϊθ]εᾶ ἰο {ιᾶςε ζην αρεογάἑηρ 
ἰο ο ἶαυ. «Ἠωμί ψείαν ἐλιε ολατοῖ σαπιε, απὀ πο] ατεαἰ 
φἴοίέπες ἐοοῖς Ἰήηι ομέ οί οι απάς.. Αγτίπο Ῥθβ]λίίο, ὕ Θωί 

ἱοηιφ]ιὴν ϱσφμα ἰεπἰαυὲ γοΓαπανὶς Φιιεηι εαν ΡΤε]νεπδιτν 

Φοζηιις δεσιπάωαη Πεσεηι ποδίταπι ἱπαάῖοαγε δεά ἴπίεγνεπίεης 

δω Ἰωγείας σμπι ππαβπα οἱ αδώιιοί ἐωπν ε Πιαπίδι ῃο- 

βἰγδ. Έσσα, οίήου οἳ ο απίας απᾶ Ἐτοπη]ίας, Οἱά απά Ναι 

Πεβίαπηοπέ, Ἱοπάσα, Α.Ρ. 1981. “ Ειο αἰεπιρἰεά ἰο Ῥγοίαηε 

ἴιο ἰεπιρία, απἀ 10λοην τυς, ἐ]ετε[ογε, δείχεά: ῦψ επαππίπᾳ 

Ίὔ]ιοην ἐλοι οαπδὲ οδίαίπ Ἰπου]εάρε οἱ ἵ]ε προ ο) τυλέο]ν 1υὲ 
αοσιδε [ην Ῥομπ. “ιο αἰίερίεᾷ {ο ῥτοίαπε ευεπ {]ι6 

ἐεπιρῖε, ωὲ αρρτελεπάεά ᾖάπι, απζ ωον]ά Ίαυε 1ιιάρεα Ἰῖπι αο- 
οογάΐπα ἰο ουν ἴαυ. Τλοπιρ. Το ο βηπηο οβδοί, Ῥοοίλτ.ι 

Ὠοάᾶ., Ίδαρ., ΥΤαἷσθί, δ6ο οὗ, 21: 51. 58, 
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ΚΙΝ ΙΑΜΕΘ) ΥΒΗΒΙΟΝ. 

γ΄ Ῥαί ἴ]μο οΏῖεί οπρύαῖπ Ἰωγδίας 
Ο811Θ Ίροι , ἃπᾶ ψὶθι ορια 
νιο]επορ {οοῖς ἠῖπι αγναγ ού οΕ 
οί ΠαΠάβ, 

8 Οοπιπιαπάϊηπρ 8 4οοιΒθΙΒ 
ἵο οοπιθ ΙΠίο περ: ὮΥ οχαπη]η- 
ης οΓ ΝΠΟΠΙ, {1γβθ]{ πιαγεεί ἐπ]α 
Κπον]θάρο οἱ αἱ {μθθο ἐΠίηρ 
Ψηογθοί Υ6 4οοιβθ ΠΠ]. 

9 Απά ἴπο Φ6υ8 4ἱ8δο αβθοπί- 
εᾱ, βαγίπο, ΤΠαῦ Ίλθδο {]πίπσε 
Ψ616 8Ο. 

10 ΤΈπαυ Ῥαμ], α[γοὶ ἐμοῦ ἴλο 
6οΥ6ΥΠΟΥ Παᾶ ΡεοΚοπεά απῦο Ἠῖπι 
το ερθαῖς, αηβιοιθᾶ, ἨογαβηασοἩ 
58 1 Κπουν ὑμαῦ ἔποα Παδύ Ῥεεῃ 
οἳ πιαπΥ Υ6815 α ]αάρθ αη{ο ύμίς 
ηδ{ος, 1 ἆο ἴ]θ πἹογο οπεοτβα]1γ 
8ΠΘΙΥΕΙ {0Η πιγβο]{: 

11 Ῥθοσυβο ἰΠαῦ ἴποι πιαγερῦ 
ππάθιβίαπά, ἴλαῦ ἴπειο 4γο γεῦ 
Ραὐ ὄννε]νο 49γα δἶπου 1 υνεπῦ αρ 
ἴο .ε{αδα]οπι {0Υ {ο υνοτβαίρ. 

19 Απά: ἴπεγ πεϊίεν {ουπά 
τη η ἴπο ἔεπιρ]ο ἀἱαραίίης νηζα 
8ηΥ ηδη, πθἰίῃοι ταϊείης τρ πο 
ΡθοΡρίθ, ποϊθιον Ἱπ {πο ΒΥΠ- 
᾿6οριθβΒ, που 1π {16 οἳγ: 

18 ΝεϊίΠοςΓ οπἩπ {πθγ Ῥτούθ 
ἴπο ἰΠῖπσς νηοιθοί {ἴ16Υ ΠΟΥ 
βοοι8θ 1ηθ. 

6ΠΡΕΙς ΤΕΧΤ. 

᾿ παρελθὼν δὲ «4υσίας ὁ χιλί- 
αρχος μετὰ πολλῆς βίαν ἐκ τῶν 

χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, δκελεύσας 
τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι 
ἐπὶ σέ παρ οὗ δυνήσῃ αὖγ ὃς 
ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων 
ἐπιγνῶναι ὢν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν 
αὐτοῦ. Ὁ Συνέθεντο δὲ καὶ οἱ 

᾿Τουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως 
ἔχειν. 

10) Απεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, 
νεύσάντος αὐτῷ τοῦ ἠἡγεμόνος 

λέγειν, Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα 
σε κριτὴν τῷ ἐἔθνει τούτῳ ἐπι- 
στάµενος, εὐθυμότερον τὰ περὶ 
ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι. |} δυνα- 
µένου σου γνῶναι ὅτι οὐ πλείους 
εἰσί µοι ἡμέραι ἢ δεκαδύο, ἀφ 
Ἶς ἀνέβην προσκυνήσων ἐν ']ε- 
ρουσαλήμ: . καὶ οὔτε ἐν τῷ 
Ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλε- 
γόμενον ἢ ἐπισύστασιν ποιοῦντα 
ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖο, 
οὔτε κατὰ τὴν πόλιν" οὔτε 
παραστῆσαί µε δύνανται περὶ ὧν 
νῦν κατηγοροῦσί µου. ᾖ}ά ὁμολο- 

ΒΕΥΙΡΗΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ο ομ]Ηαχοῇι ΤιΥ8ί88 σ81πθ 1Ώοιτ 

48, απᾶ η στου ν]οἱθηος {ἔοο]ς 

πι ΑγαΥ οιῦ ο{ οι 'μαπζς, 

οοπηπηαηᾶίης 118 ασοιςοις ἰο 

σοπιθ {ογοι: 87 οχαιηϊπίης ος 

Ψγποπ1 ος γοιΥδε]{ πιαγ οβ{αΐη 
Ικπονν]εᾶρε οἱ α]] ὕμεςο ἐμίησε 
Ψνηθυθοέ νο αοοι5θ Πΐπι, Απά 
ἴ Ζ61Ψ8 αἱδο αςκδί]ο κΗἶτη, 6αΥ- 

Ἰης Ίμαῦ ἔμοςο ἑΠ]ηρα νγοιθδο. 
Έῃαν Ῥαπ1, α[ίει λα! Ίνα ρον- 

ΕΥΠΟΥ ἠά Ῥεο]κοηθᾶ {ο Ἰ]πι ἔο 
Βρθαῖς, απθνθιοά:---Κπονίης 
ὕμιαῦ γοι νο Ώ6θῃ {08 ΠΊαΠΥ 
γαι δα ]αᾶρο {ου ἐμῖς πα (ίοη,] ἆο 
6 τηοχθ οἱιθε/α]1γ αΠ5/εΥ {0 
ΙΩΥΒΕΙΗ: 1 Ρεΐπρ η 7οιχ Ρούύ6Υ 
{ο ποὺ ἐμαῦ έμετο αγαγεῖ Ῥυῦ0 
ἴνίο]νο "ἆαγς οἶποο Τ νεπὺ Ἡρ 
ο Ζοχαβα]επα {ο ΙοΥβΗ!ρ. Απά 
ἴπο6γ ποϊθλοιτ {οαπᾶ πιο ἵπ ἔλθ 
{θπιρ]ο ἁἀεραθίπς υ(Ἡ .ΠΥ 
πΙΔΏ, ηδΙ{16Υ αὐ]γγίης ἩῬ ἰθ 
ῬεορΙε, πεϊὐμθς Ἱπ {ο ΑΥΙ- 
8ροριθ, Ώοῦ ἵη {θε τοΙίγ: πεῖ- 
ἴπθς ο8Ώ ΌΠ6Υ Ρουθ ἴμο {Π]πρς 
οἱ νυλ]οΏ {16γ ηΟΥΥ 800186 Ἰηθ. 

Οµ {πο 1 Τη µετα πολΛηε βιας, Τοτα]]αβ πηϊβί νέος 11ο {ποῦ. 

ηρρθμγαπσο οἳ Ἠγβίαβ, {ο ᾖθιπβ τεἰοαβεά Ῥπυἱ πιοιῦ αγ 
βίτηρο]θ, 

} πι σε, ὃε[οτε ἴἶιες. 
οῇ Ιπαυἱθί(ἶοπ. 

κ Έουῦ συνεῦεντο, δ., ΦοἩ. Ἱμπ., Τέ, δυὈεἑπίο συνεπεθεντο. 

μου ἀῑᾶ τηοτο {Πεη αὐδελί, ἴΏεΥ αδδαϊ[εώ Ἰάπι πα 1πο Βηηθ 

πιο, 16 15 αραΐη Γουπά {π οἩ. 2ὸ : 90. 

1 Ιω πολλων ετων, 8ἱποῦ ΠΙΔΏΥ 7ς68ἱΒ, 

Πο τοἱαίίοη Ίγης {ος ἠ]εῖς Ῥεπεβύ, 

Ἠασ]ς. «4νακρεσις Ἰπάϊοβ[οβ ΑΠΥ {ουπα 

Ἄριτην βΟΥΕΙΠΒ 

Ἠεπορ ἴλο ἀαίίνο, 

π {υναμενου σου γνωναε, τυλίζ6, οἳ πας, ΥοἈ ατε αὐ]ε το 

Κποτν, γου πα ᾖεποιυ, ἓέ δεῖπρ ἵπ 1/οωΥ Ῥοιυεν ο Ἐπου. «Ἡ δε- 

καδυο Ἰαΐος οάιὑίοης οπιϐ, - ΤΗθ Ὀεδύ πιοᾷθ οἱ τοοκοπίπρ ἔἶιο 

ἑωείνε ἆαγβ ἵδ ἐῑπο {ο]]οιγίπρ---Ὀδρίηπίηρ τνίἩ ἐ]ιο ἆαγ οἳ ελιοῖν 

αὐγ]γα] οὐ ἆοτακα]οια (οἶι, 211 11) 5εοοπᾶ, ἐλποῖν Ππίογνίθνν 

γη] ὅαπιος (231 1 18): κά, ιο αβευπιρίίοι οἱ {πο γον 
(21 1! 26) (ουσ, Η{Ηι, ἰχί], απά βογεπίῃΏ, ἴ]ο Υοιν’ οοπ/παοᾶ, 
{ο βτο Όεο Ἱερί 6ογοη ἆπγα, Ὠοίηρ ἱπέοταρίοᾶ ος έλο Η{Η11/ 

εὔνει. 

οἱραίᾳ, Ῥαυ] Ῥείοτο ἴπο βαπΏθάτίπι (99: 90: 38: 1-10): πἰπ{]ι, 

Πιο Ῥιοί οὗ {πο 7ουμβ, απᾶ {πο Ἰοαγπογ {ο Απεραϊτίς 

(35 ἱ 19-51) Ἰοπίῇ, οἸθταπίμ, ἐν] απά ἐΙτοσπ{Η, ἐπο 

4λγ5 αἲ Ο60δατοῦ (24: 1), οπ ἐν Ἰαεῦ οὗ πλἩἰοη 1ο ἐγῖα] τγας 

έπος. {π]άΠΡ Ῥίασο. ΤΠ πιπηρογ οὗ σοπρ]θίο ἆαγαβ που], 

ποχοίοτο, Όο ἑπνο]ναο; {ο ἆαγ ἵη Ρτοριςβ αξ ία πιο ο 

βροπ]ΐπρ ἵα πού σοµηίθἁ, Βο Ἰμοίκίοίπ Απρ Ἀζογον, Όο 

ἩΓοίίθ, απᾶ οἱμουβ.. ἨἩἨπο]κοίε, 

Αφ ᾗς, απ αὐθτογ]πίίοη {09 απο της ἧμερας ἡε. Προσκυνη- 
σων, ΝΟΤΒΙΗΡίΠᾳ, οὗ, ἵπ οχζοῦ ἐο πΎογβΗἱρ. «Φ' ἠς εἠἠριῖος ρο- 

αἶέιπι δὲ Ρτο αφ ἦμεραρ ᾗς ανεβην, οἳ ἔπ «σγιδαΐσηι ροβῖέατι 
ΡΤΟ εἰς Γερουσαλημ. Ιαϊποβ], ἔη οσο, 

π Του επισυστασιν 8ΟΠΙΟ τοβᾷ επιστασιν, παυβιιοά ὉΌΥ 

Ὥπ. Ρ. ποῦ 80 1νο]Ι βιβαϊποᾶ, ΊῬοπε ταγίον οεοιγηέ αμιά 

ὀοδερ). Ο. Αρίοα 1. 20. Όντι εκ της αυτης επισνστασεως, φιῖ 

πι. εαζειι εεώἰοπε /μεταί. Ἐατ. Ψ; Τθ. αι επιβουλας και 
δηµαγωγιας και Επιστασειρ ποιουµενοε, ΥοῦὈΗῖη επισυνιστασθαι 

οοπευτδιωπι [αοσγο Ἱομίέας αρ. 1οβορ]ι, Απὸι 14, 1, 8. Κι, 
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ΚΙΝ6 1ΑΜΗΕΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

14 Ῥαῦ {πμ Σ οοπίας απζο 
νεο, ἐμαῦ {εν ο Ίγαγ νγηΏ]οῖι 
ΊΠ6Υ οδ]] ΤΘΙΘ8Υ, 5ο ποιςίρ 1 
ὕιο ἄοά οἱ πιγ {ὔμ9τΒ, Ῥε]ενίης 
1]. ἴμίηρα νυμ]ο] αγο νυν ζίθν Ἶη 
πο Ίανύ απ 1π [πο Ργορ]είς: 

16 Απᾶ Ἰαγο Ἱορο {οψανά 
ο, ν]ο]ι {116Υ (λεπιβε]νοβ αἶδο 
α11ουν, Όπαῦ ύποχο 5Ἡα]] ὃὋδ ἃ 16- 

βυτγθοβίοι οἱ {πο ἀεαά, Ῥούῦμ οἳ 

ιο 1ςύ απά υπ]αθί, 
16 Απά Ἠοτεῖη ἄο 1 οχογοῖδο 

ΠΩΥΒΘ6Ι{, ἴο Ἴανε αἱνναγς α οο0η- 
βοῖοποο νοῖᾷ οἳ οἤθεποο {ουγανᾶ 
ᾳοἆ, απ ἰουαγά Ὦωθῃ. 

17 Χου, α[ἴθι ΠΊΗΥ Υ6α18, 
οαπ1θ {ο Ῥτίης ΔΙΠ18 {ο ΤΥ τᾶ- 
9ο, απᾶ οβυτίηςς. 

18 Ἠ/ΠοΥοροἩ οεγζαϊη ὦ6υγ8 
{ποπ Αδία {οαπᾶ πο ρυτὶβθᾶ Ίπ 
ἴλπο ἰθιαρίθ, παίθλεν η ππα{]- 
{αᾷς, που οσα ὑπα] 6: 

19 Ίο οὐσ]ιξ {ο Ώαγο Ῥθει 
Ἀθγο Ῥοίοτο {μ6Ῥ, αηά οὐ]θοῦ, 1Γ 
{που Πδά αυρΕύ ασιηδύ τηο, 

90 ΟἨ εἶδε Ιαί {686 881ηθ ᾖσγο 
ΒΥ, 1{ {μ6γ Πάνο {ουαπᾶ 4ΠΥ αν]] 

αβοος ΤΕΧΤ., 

γῶ δὲ τοῦτο σοι, ὅτι κατὰ τὴν 
ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἴρεσω, οὕτω 
λατρεύω τῷ πατρῴῷῳ. Θεῷ., πι- 
στεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόµον 
καὶ τοῖς προφήταις γεγραμµένοις, 
16 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεὺν., ἣν 
καὶ αὐτοὶ αὗτοι προσδέχονται, 
ἀνάστασιν µέλλειν ἔσεσθαι νε- 
κρῶν, δικαίων τε καὶ ἀδίκων" 

16 ἐν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκῶ, ἁπ- 
ῥρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς 
τὸν Θεὺν καὶ τοὺς ἀνθρώπους 
διαπαντός. ᾖ δὶ ἐτῶν δὲ πλειό- 
νων παρεγενόµην ἐλεημοσύνας 
ποιήσων εἰς τὸ ἔθνου µου καὶ 
προσφοράς. 15 ἐν οἷς εὗρόν µε 
ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ 
ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, τινὲς 
δὲ ἀπὸ τῆς ᾿ Ασίας ουδαῖοι 
19 οὓς δεῖ ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ 
κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με. 
2οᾗ η αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, εἴ τι 
εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα, στάντος 

ἨἩΒΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ῥυῦ επ] Τ οοη{6ςΒ ἴο οι, ὑμαῦ 14 
ἁ{{6Υ {11ο νΥαΥ ννμ]ο]Ὦ ἴπεγ ομ]] 
ἃ οοθοΐ, 6ο 1 ννοναΏῖρ ἔἶλο οά 
οἱ πιγ {αΐ16Υς, Ῥο]ονίης αἱ] 
ἐπίηρς νγλὶοὮ αγ υγ] ίοη {π 
ἴιο Ίαν απά ἵπ ἴλο Ῥγορῃοίβ: 
οπᾶ Ἠδγθ 8 ἃορθ {ονγανᾶς αοἆ, 
ψ]οἩ {Ἠθγ ἴμεπιεε]νει αἱξο 
ρθηζογίαίῃ, ἐλαῦ ἔλθια 18 ο Ὦθ 

α τοδυγγθοδίοπ οἳ {πο ἆσαά, 

Ροῦ] οῇ ιο ]πβῦ απἆ αἶκο οἑ 
ἴπο η]αεῦ.. Απά Ἰω μα 4ο 
ο] οχοιοῖδο 1ΗΥΡΕΙ{, {ο Πάνα 
ἱνναγς α οοπβοῖεπορ γοῖᾷ οἱ 
οΠεηςο {ον/ατᾶς ἄοά απά πιεη. 

Κοιν, αἴτε ΙΙΑΏΥ Υ8818, 
1 ομπιθ Ίπ οιάοτ ἴο Ριΐπρ 
πι ο ὮΥ ηαΐοη, απᾶ {ο 
1πα]ο "οβθοιίπσε;ς οἩἳ Ὑυλῖοῖ 
.οοσαθῖοπ οργίδίη 68 οι 
Αδὶα {οαπᾶ πιο ριγ]βεά ἵη ἴμθ 
ἐοπιρίθα, Ῥαΐῦ ηθϊζ]ευ δι 
οτοννἀ, που υγ]δι θαπαυ]ο: νπο 
οὐρ]ῦ {ο Ἠανο Ὄδεη 1θ6χθ Ὀε- 
{016 οι «ἴο 4οοι8θ Ἠπθ, Ἠπᾶ 
{Π6Υγ ΔΠΥ οἱα1Ρ6 αραἱηβῦ Π16; ΟΥ 

16 

οἶκο 1εῦ {]ιοθο {Π6πιβε]γθς ΒΗΥ, 

ο Ἱζατα την ὅδον ἦν λεγουσιν αἱρεσιν, ὉλίοἩ λογ οα] Ρ Ασκω, Ἰ ετεγαῖδα πή/δεἷ{, ποῦ πι {0Γοθ απᾶ οΟΠΙΡΒΕΡ θα 18ἱ 

α δεοί---ἱ{οτα]]γ, Ίιογεδ]. «Αἲ 1ο Ὀοσϊππϊπρ 16 Ίνας α Ψονὰ οἳ 

πη]άᾳ]ο οἱρπ]]ομ{ίο, απᾶ, ἵπ ϱεπονα], εἱᾳηϊβεά αΠΥ ορἰηῖοι 

βοοᾷ οἱ Ὀαᾶ. Ἀου στήν ἴπ εαάεπι οι 1ο Ἰαγοδί, ἱ. 6. δΕΊ- 

ἐεπέίαλι---ἶ απν ποὺ οἱ λα δαπια ορϊπῖοηι το] Πι. Τα. 

Ῥανβᾶοχ. -δεοία οϊοδιι ἐδὲ τοσαδζμη φαπι Παγεσίδ: ἃ δέ- 

σπάο οἰσίων. Ἠατεσί τεθοῖς ἀἰοΙίαν αὖ εἰερεπάο. Τοσ]θ- 

μίαβἰση]. ΙΥΙίοΤΒ ᾖα]κο 16 {οὗ απ ογγος 1π τολρίοη, απᾶ 5ο 16 τηαγ 

Ῥο ἀοβποά, στοκ] 16, ἵνονονου, τορατάσά τιοτ ας α ἡππάα- 

τποπία! ουΓος ἐπασλό απά ἀείοπάςά χγἰθ]ι οὐδίίπαογ, πο ἐπίπρς 

4ο τοραγάες 45 οββθη/Μίαὶ {ο ἨθίοδΥ. Ἰδί, 1{ πας τοβρθού απά 

6ΟΠΟΘΤΗ {ιο αγιίε]ες ο) οωτ }αἰ]ν 241ψ, λονο πηαδὲ ὃς ο δὐαῦ- 

Ῥοῦπ παπά α ρογπασίοας αῄγπιαζῖοα οἱ 18: 1ιους πιιδύ Ῥο ΘΥΡΟΥ 

ἡπ γαἰίοπα, αἱ ρεγἰπαεία ἵπ υοἰωπίαία, ΊΤαΚοι ἵπ Βοηρίατο, 

πιαἰεπι ρατίον. Ἰθὶβ)ς Οµ6, Ὁποτα, 1ο πουά ἵρ {ουπά οἩ, 

ὅ 1 1Τ} 161 ὅ5 {ου α βοοῖ, οἷι, 24: ὅ, απᾶ 281 22, 

Αέρετικος, Ἔλεας ὃ : ὅ, ἱπάίοπίος οπο ΊΥΏο ἐπίκοβ Ῥ]έββΙτο 1η 

βεοἰαγίδπηδ. ΟΠ, πουᾳ, 

Ρ Λεκρων, ΜἴΘΥ αναστασιν, 15 το]οοεᾶ ΏΥ Τη. ει 5. 886 8 

τοπάίης ποξ ΒίτοπαΙΥ 5αρροτίοᾶ, Α τοκαντοοίοη οὗ ὁμο ᾖιδέ 

αμα οὗ ἐπα υπ]αςί, 

ο Ομ ἑουτο. Ἰ ἆδο ἀἰβρεποα, σα λῖ, απιᾶ οοπδίαποΝ. «4σκω 

πιεάἑίατα εδί οἱ επ Επετοετε 86 ἐπ γε αἰίφμα. (τθροτίαβ. 1Τὲ ἵΒ 

σοπδἰαπί]γ ἰο πιο ἑἑαῖε ππὰ ετεγεῖδε οπ6”5 δε] ἵπ απΥ ἐλίηρ δια- 

παντος, φετρειμαἰζ1μ τοἱἰλοιέ σἑαθίηρ. 

τ΄ ἸΠροσφορας, οδίαἰίοπε, ο[/ετίηβν, οἩ. 21 1 36. Ἀοπι. 

16 1 16. Που. 10 : ὄ, 8, 10, 14, 18. ἄτωοὶ αρροΠαδαπό 

προσφοραν. Ἡ λεν λε ]ιαά [πίε]εά ἐλιεῖτ εοεἰαἰ ῥταφ στον 
Ότθαά απά πῖπο ποιο ρτοβεπίοά {ο ἴἶο πηἰπἰδίεγ νο 48 

ποοιβγοπιοᾶ {ο τοοῖίθ ἐθ γΥοτᾶς οἳ ἐῑο Φαρρογ απά 198 ἱηβθδι- 

Ποπ, ΤΠίς τνας α{ἔου, απά ἱπᾶοροπάεπέ οἳ ἐ6ίΓ οοππ ρα ίομΒ 

ἰο ἴ]ο ροος.. Οµ16, Βαοἴα, 

: Εν οἱ εὗρον µε ἡγνισμενον εν τῳ ἔερῳ. «Ἐν οἵς, ἔτι ]ν 

ἀπ οοσφοτ, ἆ μπι ε]ισηιοᾶὲ ΦΡέεἰαιἰε α[[αία επδειοτ, ἨΝ]ή]θ 

οπραμοᾶ ἵπ {Ἡοβο ΒεΤνίσθ5, οὗ ἀπιδίο5, {16 ους {οαπᾶ πιο ρυγ]- 

Ποᾶ---οσγίαίη «Τειυς /γουι -Ασία---οκοϊίοᾶ α ππιπ]έ, πού «ἴ, 88 αΥ 

Δ6ο5ΟΓΒ αομο, πο γοτὸ ἰ5 Ὑαπίϊπα, απᾶ ἴἩο οοπίοχύ ερ" 

δαβίς ἴἶο βιρρἰεπιοπέ, Έοτ εν οἱς, Β6μ., Ίπ,, δ. 5αρβεδὶ 
εν αἷς, 

, 
ε Εετε εχοει». 
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ΣΙΝ6 ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

ἀοἶπρ ἵα πας, ν]]ο Τ βἶοοά Ῥε- 

{οτο ἴλο οοµποῖ], 

9Ι Ῥχοερύ Τ6 6 {ου 0λάβ οπθ 
νοῖσε, ἴμαῦ «1 οπσά, φίαηᾶΐπς 

8ιποπς ἴλποπι, Τοαοβίπρ 1Ώθ 18- 
βυγοοίίοι οἱ πο ἀθαά Ι αἲη 

οπ]]εά Ίπ ααθβίίοα ὮΥ οι ἴμῖθ 
ἀαγ. 

99 Διά π]εαι Ἐε]ὶκ Ἱεανᾶ 
ἴλμθεϱ [πίησα, Πανίης ΠΙΟΥΘ Ῥοι- 
{9οῦ Ἰεπονν]εάσο οἱ ελαί Ὑναγ, θ 
ἀθίειιεά ἐλοπι, απᾶ εαῖᾶ, ια 
Ἰψεῖας {μπα οἨίεξ οαρίαῖα μα]] 
οοιπθ ἆοσῃ, 1 ο] ἵκπος ἴ]α 
αθέογπιοδύ οἳ ύουγ ιδίου. 

95 Απ Ίο οοπιηὐπάθά α σθΙι- 
{ωχ]οι Το κδεερ Ῥαπ1, απά {ο Ιεύ 
ἠάπι Ἠανο Π0θυίγ, απᾶ πμαί ο 
δμου]ά Τουρ]ά ποπθ οἱ Ἠ]Β αο- 
αιαϊηίηποθ {ο ΠΙΠΙβύ6Ι, ΟΥ 60Η16 
υπίο ΠΙΠα, 

94 Απά αξίθγ οθχζθ]η ἆλγΒ, 
Ίσα Γα6]ίχ οπως ΥΙΟ Ἠϊς υν]{θ 
Ὀνυδί]]α, ο π]οὮ ἵναθ ἃ 619688, 
ιο βοεπέ {ον Ραια], απἀ Ἰθυτά Ἠ1Πα 
οοποθιηϊης ἴπθ [αἰζ ἵη Οµη18ῦ. 

96 Απὰᾶ 48 Ἡο τουβοποά οί 

απτΕκ τΕχτ. 
μα. - / 9ἱ Ἀ ν 

µου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου. "' η περὶ 
ο / . ων 5/ μιᾶς ταύτης φωνῆς, ἣς ἔκραξα 

Ν - α / 

ἑστὼς ἐν αὐτοῖς, Ότι περί ἀνα- 
ΜΜ. - 3 / 

στάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι 
/ Αα 

σήµερον ὑφ ὑμῶν. 
ν / Δ - ο 

33) 4 κούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ 
3 ΄ 2 Ν 3 / 
ἀνεβάλετο αὐτοὺς, ἀκριβέστερον 

Ν Χ Αν ω. Ν 

εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἰπὼν, 
σή / « / 
Όταν «4υσίας ὃ χιλίαρχος κατα- 
Α / Δ .ν 

Βῇ, διαγνώσοµαι τὰ καθ ὑμᾶς' 
/ / ο / 

35 διαταξάμενός τε τῷ ἑκατοντά- 
- Ν . « 3/ 

ΡχΗ τηρεῖσθαι τὸν Ἠαὔῦλον, ἔχειν 
/ 

τε ἄνεσιν, καὶ µήδένα κωλύειν 
[ο .ν -» Ἀ 

τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν ἢ 
προσέρχεσθαι αὐτῷ. 

94. ν ον ε 4 {Ἠετὰ δὲ ἡμέρας τινᾶς παρα- 
/ - ΔΝ 

γενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν «Άρου- 
/ ον ε ο 3/ 

σίλλῃ τῇ γυναικι αυτοῦ οὔσῃ 

Ιουδαία, µετεπέμψατο τον ΙΓαὔ- 2 
ΔΝ 3/ ᾽ ” Ν [ο 

λον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περι τῆς 
Ν 

εἰς Ἀριστὸν πίστεως. ᾖ διαλε- 
/ Δ - 

γοµένον δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιο- 

ΠΗΠΝΙΡΘΕὉ ΥΕΒΒΡΙΟΝ. 

"1 {Π6Υ {ουπᾶ αηγ ονΙ] η π1θ, 
ιδ 1 5έοοά Ῥοίοιθ έῑιο οοαἩ- 
οἳ], εχοερέ 15 Ῥο {ου Εής οπθ 
"εκρτθβείοα Πίο Τ πιαᾷθ 
βαπάϊῖης 4ΠΙοΏς ὕπθπι, ὉοἨ- 
σθτπίηρ ἔλιο τεδαγγοοίῖοη οἱ ἔ]ο 
ἀθεαᾶ 1 απι (1 4πγ οσυ]εᾶ ἵπ 
(Π88/ίΟΗ. 

Απᾶ -ει Τε]Ιχ Πθαγᾶ ἐλθςθ 
Εήηρς, πο ιυΊπρ ΠΠογς ποοιαγα{θ- 
1 ὑπε ήησς 1 γοσαχά {ο ἴμο 
νναγ, 16 ἀθίειταά παπι, παπά 
αἱ, μθι 1ωγδίας ἴλο οΏ 1 αγ] 
βα]] οοσης ἆοπη, 1. ο] πουι- 
οαβΗΙΥ εχαωπιίπο ]θ πιαβίοιΒ 
Ῥοῦνεθη γοι. Απά Ίο 60Ιῃ- 
πιαπᾶεά ἴμο οσπύγΊοη παῦ 
Ῥαα[5μοι]ἆ Ό6 ἱκαρύ, αιιᾶ ἐα{ ια 
βΠου]ᾳ µανο α σγοἱαχαίίοι, απ 
ἔ]αῦ ο εἰλοι]ά {ου Ῥίᾶ ποπο ο{ 118 
αοαιαἰηίαησοθ 0ο παϊηϊδίου, οἳ 
616 ἰο Ἠϊπη. Απά, α[δου 8016 
4αγς, νηοα Τε]ὶκ οσππο υγ]θ]ι 
8 υνὶίο Ὀνιδί]α (Πο γναΒ 
α. 2 6ν/658), Ἰς 5δεπῦ {ου Ῥαμ], 
ἀπᾶ Πεαχά Πίπι οοηοθτηῖης {πο 
Γη Ἰα οτο]αοη ἴο Ομήςῦ, 
Απᾶ αξ 9 χοαβοποᾶ σοΏσοθτη- 25 

22 

5 Εετι εὗρο», |) ἴιαί Ἱαυε απ ὑέπαᾳ αξβαϊπςί πε, 1ξ λογ 

Αδικημα, απ λίπρ οπως, ΡΗΥ- Ιδυπά απίἡίηρ ἴαη παθ, 

ν 

οπ]Υ οποθ Ἡβος 16. Τί 15ο Ιπάίσαίος α {λογοισ]ι κποσν]αάρο. 

Έα] 16 ἀἰθηπριήσ]οά {ον α {υ]] ἀθγε]ορεά Ἰπαιἰε]είτοηοςς ἵπ 

Είπα τυἱοιεά. «Σταντος µου επι του συµεδριου, τὐ]νεπ ᾗ αγ- 

Φεατεά, οἳ, πηλ]ς Τ τας οἰαπάΐπρ επε, ὃε[οτε. 16 τουβη{ ]ο 

Ῥτοροβί(ίοπ {66ΙΥ {αίες ἐῑιο οοπά({έῖοι, σο]οῦ, οὗ 6εΠς5ε οἳ {5 

θββοοϊα{ος, οἳ αβεοσἰα{]οη8 {η {ο ΟἨτ]είίπη οπϊρίατος. ῃον 

1π. οοπηθοζίοη πε πιαρὶίναϊθΒ, οουγίς, οὗ οοιποῖἶς, 16 ἵ6 ϱοη- 

οτα]]γ ΊΏ πο Οµηβίπη Βοηρίατθδ, οοπι. Τασ., Τοριοδοπίοά ὮΥ 

26/076. 

Σ Επι, ἵη 1145 ο3δο, 18 ἐλο ΡΥ6ΒΧ {ο του συνεδρίου, απᾶ ἰπᾶῖ- 
οδί08 {πο αἰθίζμᾶρ οἳ ἐπίαὶ Ῥε[οτο α σου.6,. «Ίερι ἵ8 οηιιδ]]γ 

Ἱαααάίπα να. ἵπ 188 ΟΙΙΤΕΠΟΥ; απά ἵ ο.866 οὗ ἐμίς ϱουί ἰέ 

ΔΏΒ/ΘΥΡ {ο οἳΥ ποτά οοποεγπίηᾳ. Τ]ο ὑπ]αἶ Ώοτο 15 περε ανα- 

στασεώς. 

ν΄ Αναβαλλομαι, Ἠθιο Φηλιξ ανεβαλετο, Ίο ἀθίοττοᾶ ἔἶνοπι, 

Ἡ 18.απ ἆπαξ Ίεγομενον, {ουπᾶ οπ]γ ἰπ 048 οπθ σαςο Ν. Έ, 

Άκριβεστερο», {οππὰ οπ]γ ἰπ. πάς Ὀοοῖς {π ἔλο ΟἨτὶβίίσπ 

Βοπϊρίανος---πιογα ρετ]εοἰ[ψ, μτίσο ; πΊοτε Ρέγ]Σαἱ, 9Π66. 
«ιαγνωσομαι, διαγνωαι. ΤΠίδ ἵς οπο οἳ Ἰωα]κος βροσϊα] 

ἸνογᾷΒ, απά {9 ΙηᾷΙομήγο {ναί Ἡθ πας ο Ρ]η/οἰείαπ. Τλο διαγνω- 
σιβ οἳ ἀϊδειεο ἵβ ας οἷά ας εου]αρίας, ἀοϊβοά πἴιου Βὶ5 ἆθαί]ι 
{ο Πί6 διαγνωσις ππᾶ Ἠἱ8 ππρογρωσιε, ΡγεουβηέΜίοη οἱ ἀἱβοιδο, 
11Κ9, Αοίς 2: 328, Ἠπβ 36ο Εί6 πγοτᾶ, Ἀεείᾶεα 1μαἱθ, Ῥεΐος 

81] οαφο8 Ὀτουρ]ύ Ὀείογο Πίτα. Ἔ]ογείοτο Ίο ἐτοιηυ]οά Ὀοίοτο 

ιο Ἱορίο απά γλοίοτῖο οἱ Ῥαἱ (ν. 25). ο ρτοπιϊβοά {ο πθαν 

πι ἐποχουαρΗ]γ, απᾶ {ο ϱΧΑΠΙΗΠΟ {λο 6Ά5ο οἳ Ῥαμἱ τν]οπ ομίος 
οαρίαἰη Ἰωγβίας ᾖᾷ σοτηθ ἀοννΏ. 

: Ίχει» τε ανεσιν. «Άνεσες, Πδογή]ι γεἰαπα[ῖοη, 7654, ἰαἷε οί 
κ ολαίπδ. «Αἴῑεν Ῥαπ], αυτο» 5 αἀᾶσᾶ Ὦγ αΕ., 9ο], μπω 1 
η προσερχεσθαι τε]οοἰοά Ὦγ μα. Τ[, απᾶ ἀοασήα ϱΥ ἄΡ. 

Τηρεισῦαι αυτον, υεῖτπρ ραββίνο, απᾶ ποῦ παἰᾶ. νοίσο, βλου]ᾶ ποῦ 

Ῥᾳ, ἐο Πεορ Ίάπι, Ὀαέ, ἐ]λαῦ 11ο ϱ]λου]ά ὃς Ἱαρί. «άνεσιρ ΠΙΟΛΏΒ 3 
τοἰαπαίίοπ. ΤΗἱ5 18, ἵπ α σα5ο, ἴλο οπΙΥ Ὑγοτᾶ Ίπ οι Ιαησιαρθ 
λαέ τοργαβοπίς {{β ασσορίαἑίοπ ἵπ ἐπί ΡᾳΏ8βηΡο. Όυτ αἱ Εηλίς 

ΠΟΣΟ {ματ Ἱπάϊσαίο ανεσις, πιιᾶ ους γοτά Πδοτίμ «απηδοεπς 16, 

πμίς 15 α βροσϊα] γο]αχαίίοη οἱ {πο πρους οἳ {πο Ίαν, ἵὰ Ῥαπ15 

{ΆνοΥ, απποιηζἶηρ {ο α τοἰθᾶςθ, απᾶ γαῦ {έ ας ποῖ Ἱορα]]γ α 

το]οβδθ, “'Ρο Κκοορρ Ραυ] αἱ τες) Μανᾶ,: ὁ πλ ιοαξ οοπΏηθ- 
πιοπέρ» Ἠγα]κο[. 

σ Ρα]ίκ πο Ὀταίτ]α Ἠ]ς γὶίο ππετο ουσίοις {ο Ἠσας Ῥαυ] 

ψή]ο ἴπ φαάρα, ππᾶὰ βοπί Του Ἠϊπι, 1Π6Υ επτά Πίπι οπ {1θ 
λές ἔλιοπιο, περι της εις Ἄριστον πέστεως, λε {αἱ ὑπίο, 

οἳ ἑουυαγώς Ον1δὲ, η το]α(ίοἨ {ο Ομτίςῦ, 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΤΘ)᾽ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

Μἠσ]ίοοιθηθςς, ἰοπιρείαπσθ, απᾶ 

Ἱαάσπιοπέ {ο οοιηο; Εα]ἰχ ἐγθι-- 
Ρ]6ἆ, απά απθννογες, ἄο θνγ αγ 
{ον ἐλ]ς πιο; Ὅ]εη 1 Ἰανο ἃ 

οοηνοπ]θπὲ 8εάδοη, 1 υπ] οα]] 
{ον μεθ, 

96 Ἠο Πορεά αἱξο ἔ]ιαῦ ΙΠΟΠΘΥ 
εποπ]ά Πανο Όθθηυ αίνει Ιάπι οἱ 
Ῥαυ], ἐμαῦ Ἡο πασ]ιέ Ίοος6ο ΠΠ: 
Ψμθχθίουο 6 5επῦ {ον Ἰΐπι ἴμθ 

απβεῖις ΤΕΧΤ., 
/ Ν 3 / 9 -. 

σύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ 
Α / 

κρίµατος τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, 
/ ” 

ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἄπε- 
Ν - ” µ / 

κρίθη, Ίο νῦν ἔχον πορεύου" 
Ν λΝ λ / 

καιρὸν δὲ μεταλαβὼν µετακαλέ- 
σοµαί σε’ 

ΒΝΥΙΞΕΌ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

ης ]αφᾷσθ, 156]/πουεγηπιεηῦ, 
Πά μθ ]αάσπιθηέ ἔο οοἱηθ, 16- 
κ ὑτειηρ]σἆ, απά πηβιγογθᾶ, ο 

γοιί γναγ {0Υ ἐπί πιο; γεν 
1 Ἠλγο α οοηγθη]θηῦ 8ΘΔΒΟΗ, 1 

οἴίεπθν, οαπἀἆ οοιπιηαπθᾶ αυ 

μΐπι, ᾿ 

27 Βαΐ α{ίει ἔννο γεαι Ῥοι- 
οἵσβ Ἑδδίας ο8ἱηθ Ἱπίο Εθ]Ιχ᾽ 

γοΟΊ1: απά Εεἰῖκ, αν]]]ης {ο 
5ου έμο ᾖ ουν α Ῥ]θβδαο, 16[ῦ 
Ῥαι1] δοαπα. 

ΟΗΔΡ. ΧΧΥ. 

ου Ὢπδυ Ῥεδύαβ 18 60Π16 
πο {πο Ῥχονίπος, ἄξἴο; Ί]ιγθο 
ἆαγα 9 αβορηᾶθά {ποπ Ο6βΏχοῦ 
{ο ήοτήδα]θπῃ. 

9 μοι Όλο Ἠϊσίι Ῥηϊοοῦ επᾶ |” 

πεμπόµενος ὠμίλει αὐτῷ. 

δοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον" 
θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς 
᾿Τουδαίοις ὁ Φῆλιξ, κατέλιπε τὸν 
Παῦλον δεδεµένον. 

ΟΒΑΡ. 

ΦΗΣΤ. ΟΣ οὖν ἐπιβὰς τῇ 
ἐπαρχίρν μετὰ τρεῖς ἡμέρας ανέβη 
εἲς υι εροσόλυµα ἀπὸ . Καισαρείας. 
ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὃ ἀρχιε- 

56 ἅμα δὲ καὶ ἐλπίζων, ΨΠ1 βοπᾶ {οΥ γοι. -.Αί ἴ]ο 26 

ὅτι χρήµατα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ [ος Ὅπιο Πορίπς Ελαί ποπ 
µ ᾗ φ / 1. 1 ποα]ά ανα Ώθδειη ϱρίνθη Πΐπι 

τοῦ ἀΓαύλου, ὅπως λύσῃ αὐτὸν" Ῥγ Ῥαψ], ἐμαί Ἠο πιαμή το 
διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν στα” μα πα, Ἱο ιθγοίοχο βαπί 

; ή ; κ) Ἔις- {ου Ἠϊπι ἴμο ο/ὔεποτ, απά σοἩ- 
τίας δὲ πληρωθείσηο ἔλαβε διά- ναιβθᾶ νι Πα. Βαΐὸ αίνοι 21 

ἔννο γ6αδγΕ Εοἰιχ ος α 6αοοθΒ- 
8ου, Ροτοίῖας Ἑοβδύας; απᾶ Εο]ῖχ, 

ν]]]ηο ο ΑΠον” {πο ζεσβ ἃ 
{8ΥΟΥ, ]ο[ς Ῥαυ] Ῥοιπᾶ. 

ΟΠΑΡ. 

ουν πΊεη Ε οξείας αᾶ 60Π16 1 
Ἰπ{ο με "ρτονῖπος, αἴνει {ητθο 
ἀ8ΥΒ, Ὦθ ποηῦ πρ ποπ 0688- 
χοᾶ, {ο οταβδαίθιπ. Τήθυ ἴπο 2 
ΠρΊι Ῥτϊθεύ, απἆ {πο ομίοί οἱ 

ΧΧΥ. ΧΧΥ. 

3. «ιαλεγομενου, Τουρ] τεριθεοπἰοά Ὦγ αἀἰεριίΐπρ, οοπα. 
του. αἷκ Εἶπιοβ; Ὦγ γεαδοπῖπρι {οι ἀπιθα; ργεαο]ίπς, Τψ]οῦ; 

φρεαΚίπρ; οΠσθ; ἀἰθοοιτδίπρ, οἳ ἀἰδοιδίπρ, 15 198 ποπετίο 

8056. Ἰγογᾶς Ἰαγο ἐμοίτ «έπετα απᾶ δγεοίες 35 οί 86 

ρ]απ{ς απά απἰηα]δ, πο αὈςίγαοῦ ος ροποτίς Ίᾷοα ἵπ Οΐς πγοτᾶ 
ἵ5 ἀἰσδεγο, ἀἰοεπαο γεηι ἀϊώμσετό, ἐο ἆθάπορ α τηβ6έου, α Γποῦ, 3 

σα.ςο, ος α ὑμίπρ Όυ ἀἰκοιδείοη, οὗ τοαδοπίης---ἴλο ἀἰποσίϊο 

τί, ῃουο ἵδ πο]ίλος Ρτοπο]ίης ποτ ἑεπολίης, ποἰέ]ος ᾱἱδ- 

οαβείπρ ποτ οκµοτίίης, ποϊέηος αἰβνπαίπρ ποτ ἀθηγίπς ἵπ ἐπο 

685οηΏσ9 ΟΥ αοῦ οἵ τοπεοπίηᾳ. 1 ἱδ α οὑπιρίε οοπιματίδοτ οἱ 
οὐ]εσίς, απιζ ου ἀεαιιο[ίοη. 

11ο που]! οἳ τουξοπίπρ 15 αχλΏἰθ]έοὰ ἵπ οοπαρατίης απά ἆθ- 

ἀποίηπρ. μου Ῥαα] τοββοπθά οπ οουίαἰπ ἑορίος Ἐα]ίακ ἰτοπι- 

Ρὶοά. ἩἨίς τ6βροΏςο ἁρπιοπβίταίοά {πο ροπον οἱ Ῥαμ))8 ΤοαβοΠ- 

ἴπρς ἵπ Ἠΐ6 Ῥγοβοησο, «Άσεσθαι ἵδ οπιεοᾶ Ὦγ 1μΠ., Βομ., 8, 
Τὲ αρροιτς τοᾶιπᾶαπέ ος Ρἰοοπαδίίο, Ὀαΐ6 Ρἰεοπαδτης ατο αἱ]ουν- 

πΌ]ο 1η δαο] 61568. 

1: Ὅπωε Ίνσῃ αυτον οπιἑ(οᾷ ὮΥ ΒοΠ., ωπ., Τί, απᾶ ἄουρμα] 

Ἡγ αὖ. Τὲ πα ατα]Ιγ οσουτς ἴγοπι επιζω», ὅτι χρηματα δοῦη- 

σεται, ππᾶ ΒΘΟΠΙ6 {ο ο α οἰτουπιβδίαηέίαὶ Ιπίδίθησθ Οἱ πιο] 

Ρἱας1οΠ1(γ. 

Όμιλει αυτῳ, δᾷ ΒἵπΕ. Ἱπερ. ἰπᾶ, αοί. οὗ ὅμιλεω, οοἱζοφμογ, Ἶο 

οοπνουβοᾶ υή(ὶι Ῥαμ] {απηἰα]γ. Τίς κποτᾶ {5 {ουπᾶ οπ]ν {ους 

ἅπιος ἵπ ἐπαο Ολγίβίαη Θοβἱριατοβ. Τέ ἱπᾷίσαίος Γωἰ]έαι. σοἩ- 

τογβα[ίοη---έ ωπα υετδατὲ 8εᾶ Ἠ]ο Βοοἰρίζασ το εοἰοφωὲ) Ὥστα. 

α Παϊλεα ἱορεί]εγ ἴ σοπιπνωπεᾶ {ος είετ)) 18 195 οπτίβπος απἆ 

Ἱπροτέ ἴπ Ν. Ί. ἔο ἑορίο πιαΥ Ὦο οἶέ]ιοτ ροοᾷ, ου ονἰ. Τό 

ΒοΕπ15 {ο Ἠ4γθ Ῥθεη σοπάποίεά οἩη ἴπο Ρρατί οἱ Ρο]ςκ ή οπι 

116{ορηΏα1Υ βρ]]ῦ, 45 {1ο βεᾳ!ιο] πγατΓαΠίΒ. 

α Επαρχια, Γουπᾶ οπἱγ ἐπίοο ἵ {Ἠ]6 Ῥοο]ς οἳ Αοίᾳ, ἵ6 τερ- 

χοβρπἰθᾶ Ὁγ 1ο ποτᾶ Φτουϊπσε, α γετΌα] ἔοπι επαρχοµαι, αἰι- 

βρίσοτ, οσορἰ, {ἴοπι ἸνἨῖοα επαρχοε, Ῥτοβ[δοίιβ---ἴγοπα επι απᾶ 

αρχω, Ἰποῖϊρίο-- 88ο επαρχοτηε, Ἰάρπίϊονὶ {πω Ἱπρονί σα επ. 

αρχια,  ρτουΐπσ6. «Αρχ, ὅἶνο τουί, ἄοος πού πάϊσλίο {Παί υγ λὶοἷι 

16 Ῥηβαίνο, Όιέ ας υυμίοἩ 16 αοί]το ἵη οἱρϊπαίίης. «Αρχή ποπ 

Ῥηποϊρίαπα ραδδίναπι δεά αοἰέναπι αἱρπίβοαέ, α΄ σιο.ΟΠΠΠΕΒ Ο018Η- 

ναυτ ργϊποϊρίαπα δα ππα ἀπουηδ: «παπα ἠπετρτεαὑίοπεπα αγ]αδ- 

ᾳἱπ9 Τοβίαιποπ6ῖ ραρΐπα ογἰποίί, 1ὲ 16 Ίπίκοη {ος ἔλο παρί- 

δίγαίε, 1] 131: 11. Τίς ὃς 1. «Αρχαι οαπἲ πιουο ἱπιροτίο 

αἰπηίας, Τηο05δο πἩο ππάος αἄοά Ώδνο Ῥί]επατγ Ῥοπος, απᾶ ὮΥ 

Εναῦ Ῥοπεσ οοππηαπά, πάνηϊηϊςίον πδήῖου πν{ήΠ ὁλμαῖν Τθβρθο- 

ἄνο ἀοπαίπίοηπδ. ἩἨεπορ α φτουΐποε ἵ6 α ἀορατίπιοπί οἳ αἩ 

οπιρίτο Ρ]ασσᾶ απᾶου ο ππαπαροπιοπί οὗ βογοΓηπιοπέ ο{ οη6; 

Ἰηγοδίρά ππὶ( βαργοιιο απέλοτίόγ, Ὁ]οίλοτ 16 Ῥο Ἡαπιαη οἳ 

ἀϊνίπα, ος Ῥοίμ. Τη δίς γίου ζεις Ομτῖσί, Πεῦ. 191: 2, 18 
ομ]]οᾶ Απἴοτοπι βάοἱ οἱ οοπβιππιαέογθπι Πάεἶ---έηθ παέπου απά 

{ξουπᾶου οἳ {πο ΑΗ ποῦ  Ῥαγήσσ]ασ ος δρεοῖα] {αἱ{Ἡ, Ό{ ἴπθ 

{ἱ{Ἡ, {ο ε]οίε Ολιίσίίαν ἰπούέωίοη. Οπε. Θμουα. ΤΠΕ 18 

Όναῦ Ῥτουίπορ αδείρηθᾶ 6ο Φεβαδ Ολτίεί Ὦ} 61ο αροβί]οβ, 
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ιο οἰῖθί οὗ ἴ]ο {ους 1π{ουπιθᾶ 

Μπι ασαϊηαῦ Ῥαμ1, απά Ῥορουσό 
 αἴπαν) 

8 Απᾶ ἀθείιοᾶ {ιγοιγ ασα]παί 
Ηἶπα, ιδ η6 ννοπ]ά 5αιᾶᾷ {ου [η 
{ο Φ6υ1β8]61Η, Ιαγῖής υναϊδ Ἰη ο 
ΜΥ το ΚΙ ΕἱΠ1. 

4 Ῥαΐὐ Ἰδορίας απβννογος, ἐ]ιαῦ 
Ῥαι] βποπ]ᾶ δο κερί α 0ρεαγθα, 
απᾶ ἴιαῦ Ἱιο Ππαδα]{ ογοι]ά ἆς- 
ρανή βου{]γ ελα. 

ὃ 1μοῦ ἔπαια ἐονοίοτο, κα] Ὦ9, 
ΝΙΟἨ απποης οι το 9ΡΙ6, ο 
ἀοίνα νη(] πιο, θπά 8οοιιδθ ]]8 
πηαπ, ἵξ ἔμεγα Ὀθ απΥ υν]οἰκοάποςς 
απ Πτι. 

6 Απά ν]οη Ὦο Παπά {ατήσςα 
8ΠΊοΠς {Π6Ιῃ ΠΠΟΥΘ ἴλαπ 6η ἆαγ», 
ο υοθυμύ ἄονη πίο Ο98β8Ι8ᾶ: 
απᾶ ἰλο πεχύ ἄπγ 51ης οἨ 11ο 
ἀαάσπιεπί-κοαί, οοπιπιαπάθᾶ Ῥαπ1 
ἴο Ῥο Ρτοισμῦ. 

7. Απάᾶ νο Ίο Ὕνας οοπηο, ἴ]ιο 
ᾖοννς νο] ομππθ ἄοσπ οΠι 
Φ6γμκαίσπι αἴοοᾷ τουιπά αροταῖ, 
απᾷ ]αἱἆ ππΣΏΥ απιᾶ σγογοῖς 6Ο1η- 
Ρ]αϊπίς αραἰηςύ Ῥαα], υυ]η]ο] ἴμαγ 
οοπ]ά ποῦ ϱ{ουθ; 

8 ΓΠΙ]ο 9 απηθυγοτθά {ου Πΐπι- 
εο]ί, Ἰαίέ]οι ασαϊηαύ {ιο Ίανυ οἱ 
ιο ἆ6ῳππ8, παἰλθι αραϊηδὺ ἴμα 

απΕσκς ΤΕΧΛ. 
Ν Ν , Αν ΄ . 3 / 

ρευς καὶ οἱ πρῶτοί τῶν Ιουδαίων 
κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκά- 
λουν αὐτὸν, ὃ αἰτούμενοι «χάριν 
κατὶ αὐτοῦ» ύπως µεταπέμψηται 
αὐτὸν εἰς “Ἱερυσαλὴμ, ἐνέδραν 

. - ον Ν Ν ἀ 

ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν 
ε / 4 ε λ ο Ν 3 
ὁδὸν. 3ὁ μὲν οὖν Φήστος ἀπε- 

͵ Ἀ 9 ο 
κρίθὴ, τηρεῖσθαι͵ τὸν 1αῦλον ἐν 
ἠΚαισαρείᾳ, ἑ ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν 

τάχει ἐκπορεύεσθαι. δ Οἱ 
δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησὶ, συγκατα- 
βάντες, εἴ τι ἐστὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ 
τούτῳ, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 
6 / λ. . ο ε 
ἄιατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας 

Λ 
πλείους ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Και 

/ ω ΄ 

σάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας 
ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσε τὸν 

1Παὔλον ἀχθῆναι. Ἰ παραγενο- 
/ 

µένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν οἱ 
Σε / / 

ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκὀ- 
Ι . Ν 

τες ᾿ουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα 
/ Ν - 

αἰτιάματα Φέροντεο κατὰ τοῦ 
/ Δ . 

1{αὐύλου, ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι, 
8 2 / 3 - 4 2 ἀπολογουμένου αὐτοῦ, Ότι οὔτε 

3 ΔΝ / 5 4 3 
εἰς τὸν νόµον τῶν Ιουδαίων, οὔτε 

ΠΒΥΙΡΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ἴ]ιο 6υγΒ, Ἰη[ουπιδάαίπι αβαϊηκύ . 
Ῥαυ], απᾶ Ὀαβοιο]ιό μία, ναβῖς- 8 

ἵπς 1ου Βιοπικο]νος ἃ 18νοΣ 
ηροϊηςύ Εἶαι, Όπαῦ Ὦο υνου]ά 
βαπς {ο Πάπα ο ἆογηβα]οτη, 

Ριοροχίης απ «απιραθ] {ο Ια]] 

οὖν. 

ΠΙΠ1 ϱἨ {6 αγ. Ῥιαό Ἐ ορίις 4 
ΑἨΦΙΥΟΥαᾷ ἐ]αί Ῥατ] ε]οα]ά Ῥε 
αρί ἵπ ποπδίοάγ οὐ Ο8Δ8168, 
απά ἴπαῦ ο Πήπιδε]{. υνου]ά 
εἰογί]γ ἀερατυ ὑλίμον, Τεῦ ὅ 
ἴῑιο ἐροννεν{α] απηοπς Υου, δδἱἆ 
πθ, ρο ἄομα γι πιο απᾶ ἄο- 
οι5ο 8 πηβη, 15 11ου 18 8ηΥ 
ψοκοάπσδς Ίπ Παπ. 
Απά ἵνσηπ Ὦο Ἠαᾶ ἑαιτίεά ϐ 

ΔΠΊἹΟΏς ἴποιπι ΠΙογθ ἴλπαι {δη 
ἆαγΒ, πο ννεπῦ ἆοπη {ο 0988- 
χθῦ; απά {πο πεχί ἆδγ αἰήπςρ 
οᾳ {1ο Ἰμἀάσπιοπύ-βοαῦ, ο0πι- 
πιαπᾶςά Ῥααἱ ἴο Ῥο Ῥτουβῆθ. 
Απά νηοι Ίο Ίνας 60116, ὗωθ 7 
7695 Νο. ους ἀονα {1οπι 
1 6γηςαἶοαι εἰοοά αἲοἄαπά Π1, 
απᾶ ]αἱᾷ τηαΏΥ απᾶ ἨΘΑΥΥ οοπη- 
Ρἰαϊηΐς ασαϊπδό Ῥαπ], νΠ]οἩ 
ΤΙΘΥ οου]ά πού Ῥτουθς Πιο 8 
Ώθ 8ηβΥγθχεᾶ {οτ Ἠἰπικδ]/, Νεῖ- 
ἴπου. αραϊηδῦ ἐμε Ίαν οἱ ἰλπο 
16978, ἔποχ αραἱηδύ ἴ]θ {θπαῤ]ο, 

Του ὁ αρχεερευε 185 βαὈκ {θά οἱ αρχεερεις Ὦγ Ότι Τέ, 8 

γοπᾶίπο ποῦ Βο βἰτοπρΙγ βαρρογίοά Ὦγ 9. ΊΠο ρηῖοδί5 απά 

οἰάθτς 1νοίθ 48 ππιοὮ α5 6τος οπταρες αραϊωδύ Ῥαπ], απᾶ πο- 

εμίπρ Όαὲ ηὶς Ῥ]οοά που]ά 5αἱβ[ ἐοῖγ τηλ]οθ, «Ρ., ΡοοίἩν, 
5 Ενεδραν ποιουντε Ὁ Ῥοτπίπρ α Ρ]οῦ ὃο 1411 1ήπι Ῥοπη 

ἁἨαγίηρ Ἱαῖά η απιραςλ)ὸ Τποπαρ.ς ὅ Ρ]ασίπς απ απιακΗ 
Μιυτᾶ., ἅ Ιγίηρ {η παῖέ {ο 141 Πήπι ἼοῬ.: 6 ρτορατίπς απ 

απιουθΙ, Ἠαο]ς,] 1ο 119 ἵπ σέ {ο ἀθδίτογ μπι Ῥοοίῃν. 
4 Απεκριθη---εκπορευεσθαι. ΠΠ Ιπᾷἱομίος ποὺ α τοίαδα], 

ὑπὸ απ ἸηήπιπίΊοη ελαῦ Ίο επου]ά ο β]] Ἱκαρί αὖ 08βεατοα, ἵπ- 

βαπιιιος 8 Ῥοδίας ἵνας αὐοπέ {ο ταίατα ὂο {μαι ρίασο, οπὰ 
πνου]ά, πο {]ους, ]αᾶρθ {5 ο15θ. 

Τηρεισθαι. Ὁ Τπαῦ Ῥαυ] Ίνας Ίπ οπβίοᾶγ Τποπαρ.; “Ἱκορι 
ἴπ οαδίοάγ/’ Πασὶς. 

5 Οἱ ουν δυνατοι ἐν ὅμεν, ἴ]ιο Ροιυεγμ1, πο ἐο αδίε, Ἠοι 

ἤνοβο υπΏο ατο αδ]ε Ίλγο 16 ἵπ [λμοίγ Ῥουνος,. θα]. το. Πποῖς, 
Το (ιο οἶιίοί ποπ αΏιοης Ύοι βο ἆοπη π(Ἡ πιο) ΤΠοπυρ.: 
ἔε1οί 11οβθ, {ποτοίοτο, ἄπιοπρ γοὰ ἩΠο αΓό ηὐ]ο, δπἰᾶ Ἰς, 

ϱοτηθ ἄοιπ πηὶἩ πηθ;) Ῥομῃ} «Το ἴμοβο, ἐιογοίοτο, απιοπς 
Ψοι πο 49ο αὐ]ο Ματᾶ, Ὑειδα οἳ δυνατοι ἐν ὅμιν Ὥτπε- 
πας, Ογοβίας αἲῑ οχρ]ἰσαπέ: φιέδις οοτηπιοᾶσπη οδὺ Ο50βΑΥΠι 

γοηΐτο, ΄ Βοά αἱ Ῥτίοσας τοοίο πιοπαἶ6, οσο δἱ Ώάσα6 γοἱά]εδος, 
Βοηραίςβοῦ. «1 οβορΏις πξος οἱ ὄυνατοι Ίπ 6ο Β8ΤΟ 66Η56, απά 

πιαἩγ οὗ]λοτ ππ{ίθτς 45 ἠπάϊοα το οἳ ῥοῖυεχ, πὙλθίλου Ῥ]γεἰοα], 

πιογα], ὃν εοο]οβίαδ{]σο]. 

{ ΠΓεριεστησα», “δἱοοᾷ ατοιπά Ἰάπι ποῦ ο ο σαπα]ὁ 
Κιπ.ς «βίοοά τουπά αβοαέ,” 6βέουά ατοαπά Ἠΐπι} Ἠποίς, 
Ῥεπας ὁ πἰοοᾷ ατουπ ΈΠοπωρ.}  Βαττοαπάςά Εἰπι Σ Μαντά, 
ἔέΜοβί πιαπιβο1ρί5 οπιξ κατα.του 1Ταυλου, ο" φεροντες, 
Ἠποῖς {. Ἠδ5 καταφεροντες, ἰπβὶομᾶ οἳ ἱρεροντεβ, ΏΕΙΟΙθ κατα 

του Πανλου, Αποδειξαι---αποδειχνυμεε, ϱ1οὗ0, «εἸηοησίτο, Αοἲ5 

2123, 3 11088, 2: 4, 
δ Ουτε εις τον νοµογ---το ἕερον---εις αισαρα. Όυτε ἴητορ 

πιο νθῦγ βροοϊῆο---ποίέ]ου αραἰπαὺ {πο Ια1, ιο ἑοππρ]ο, που 

αραίηςδὲ Οῶκαυ. 

Τις Ἰ8 κε]ᾶοπι ἐγαπε]αίοά ασαϊποί. Του ἴἶνο πποδύ Ῥατὺ ἴ6 

οὐουτβ ἵπ σπ8ος οἳ ἡίαί, οἶατρο, οἳ ἰεσαὶ ρτοδεσιϊοη. Ἐο]α- 
εοπ ἐο, 02, οἳ αραἶποῖ, ἱ5 ο[ίοπ πάἰοπίοᾶ Ὦγ ἰ6. Ίμο οοπἰεκύ 

πιακὺ ἀεοίᾶς 18 γα]πο. «ιν «Ἄριστον πιΣ, ποσοτᾶίπρ {ο 11ο 
Ἱπιροτί ος Το Ῥεθοσᾶίηρ τοιΤ, Όο οἶέ]ιοτ /0Υ, ο αθαϊποί ΟἨπ]δί, 

Ουτε εις Κζαισαρα τι ἡμαρτον, ηθίίλος Ίπτο 1 ἵη ΑΠΥ τθερθοῦ 

εἴπηοά ασαἰηεί Οροραυ. 
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ἑεππρ]ο, που τοῦ αραϊπδῦ 0888Υ 
Ἠανο 1 οΠεηᾶςᾶ απΥ ἴπ]πς αὖ α]]. 

9 Ῥαύ οξείας, πε ]]]ήπσ {ο ἆο 

ὕιο ἆον/φ ἃ Ῥίθαδα{θ, απδειεᾷ 
Ῥαυι], απά εαἷἁ, ΠΙ6 μοι ο 

αρ {ο {ογβαίοπ1, παπά ἴποαιο ϱο 
Ἱαάσθά οἱ ἐλθδο {λίπσα Ὀοίοτο 
πηθ Ἡ 

10 Τπεη βαἰά Ῥαμ1, 1 είαπά οὐ 
Οοβαι”ς ]αάσπιθηί-κοαί, Ὕμοτο Τ, 
ουσ]ύ {ο ϱο ]αάσεά: {ο ἴμθ 1ου 
Ἠανο 1 ἆοπθ πο τος, 8 οι 
ν6ιΥ υε]] Κπονθςῦ, 

11 Έον 1 1 Ὦο απ οῄοπάον, 

ΟΥ Ἠανο οοιηπη (θά αἩγ θἰίης 
ΥΟΥΙΠΥ οἱ ἀθαίι, Τ 1οίαςδο τοῦ {ο 
ἀἱ6: αἱ 18 {που Ὀο ποιο οΓ {έλεςθ 
Ώήπρε ΥΥΠοθγθοξ {μθβθ αοοιδθ πηο, 

ΠΟ ΙΒ ἨΠΙΑΥ ἀε]ίνει πο ππίο 
Ίδη. 1 αρρεαὶ ππίο Ό68α). 

19 Ἔμον Ἰοβίας, Ψ οι Ίο Παᾶ 

οοπίουγοά ση {πο οουπα]], αη- 

βι/θγεά, Παδύ ἴποι αρρεα]θᾶ απζο 
Ο6εας ἳ απίο Οοδαν εἰια]ύ ύμοι Ρο. 

19 Απᾶ αἴνει ορταίη ἆαγ8, 
Κίπςσ Ασιίρρα απά Βετηῖοθ οὔ11θ 
τη{ο Ο6δαΐθα, {ο δα]αΐο Ἑ θείας. 

14 Απά νἼθη ἴΠεγ Ἰαά Ῥδεῃ 

6ΠΕΣΙς τΈχτ. 
᾿ Χο Ν 5) / / 

εἰς Τὸ ἱερον, οὔτε εἰς Ἰαΐσαρά τι 
ιά ε Αα Αα 

ἥμαρτον. ᾗ Ο Φῆστος δὲ τοῖς 
ς / , 
Ιουδαίοι θελων χάριν καταθέ- 

3 ο / ω 

σθαι, ἀποκριθεὶς τῷ «Παύλῳ εἶπε, 
/' ε { Δ 

Θέλεις εἶς Περοσόλυμα ἀναβας, 
3... Δ / 3 
ἐκεῖ περὶ τούτων Κρίνεσθαι ἐπ 
3 δν - Ν - 

ἐμοῦ; 3 Ἠϊπε δὲ ὁ «Ιαῦλος, 
3 8 - / 

ἀὐπὶ τοῦ βήματος «Καίσαρος 
ε / ο - 

ἑστώς εἰμι, οὗ µε δεῖ κρἰνεσθαι. 
᾿Πουδαίους οὐδὲν ἠδίκῆσα, ὡς καὶ 

ο , ᾽ , 11 
συ καλλιον ἐπιγινώσκει»' 

μὲν γὰρ, ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου 
πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ 
ἀποθανεῖν' εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὢν 

οὗτοι κατηγοροῦσί µου, οὐδείς 
/ - 

µε δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. 
Ἰαΐσαρα ἐπικαλοῦμαι. Ἰ Τότε 
ε - ’ Δ 9) 
ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ 
συμβουλίου, ἀπεκρίθη, ἸΚαΐσαρα 

/ 9 

ἐπικέκλησαι, ἐπὶ «Καΐσαρα πο- 
ρεύση. 

ο Δ 

19 "Εμερῶν δὲ διαγενοµένων 
-. . . ε Δ Ν 

τινῶν, -4γρῖππας ὁ βασιλεὺς καὶ 
/ 

Βερνίκη κατήντησαν εἰς αισά- 
Ν - 

Ρρειαν, ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον. 
4 / 

ἓὰ ὡς δὲ πλειους ἡμέρας διέτριβον 

εἶ | 8ε]{ γ6ιΥ νγο]ὶ κπουν. Του 101 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ΏΟΥ γοῦ ασαϊηκύ Όεδαν Ἠαγο Ι 
αὖ α]| οὔσπάσᾶα. Ῥπαυ Ἠεείας, 9 

ν]]]ης ζο ἄο ἔ]που οἵνς α.19γου, 

αΏβ8/αγες Ῥαπ], απάἆ ραἱὰ, 11 

Ύοι δο τρ {ο ϱογήδαίθιη, ππᾷ 
»| {μονο ρε ]αάσεᾶ ο{]ιεςο ἑλήπσς 

μα Ὀείοιο πιοῖ Ἔίιοα βαῖᾷ Ῥαμ], 10 

1 αίαπά αὖ Ορεας ]αάσπισπί- 
ποαΐ, μονο Ι ουισ]όῦ {ο ο 
Ἰαάσοεᾶ: {ο ἴ]α ἆεννς Ι Ἰανο 
ἆοηθ πο ΥΊΟΠΡ, ἃς γοι 'γοι- 

8πι ἀοΐπς νΤοΠΡ, απᾶ Ἠανθ 
οοπιπηθίθά ΠΥ Βήης ΥΟΥΠΥ 
οἱ ἆοαίπ, Ἱ τοί[αδο ποῦ ἴο 

4ἱ6; δαῦ 1 ἴοιο 5 ποϊλήτπς 

1ή ἑῃθδο πιαῦίθυς οὗ νμ]ο] ὑ1οΥ 
86θ186 116, ΠΟ ΠΙΔΠ ϱ8Ώ ἆθ- 

νου πθ πρ {ο ἴοπι: 1 αβρεα] 
{ο Όθεαυ. Τπευ Ῥεδύας, ννηθ 

6 Ἠαά {α]]κεᾶ ννἰζἩ {ο οοιη- 
οἳἳ, απθιγεγεᾶ, ἵζοι Ἠαγο αβ- 
Ρρθεα]εά {ο (81, ο Ο85αγ ε]τα]] 

γοι Ρο. 
Απά α[θνει οοταϊη ἆαγς, Ιάησ 

Αρι“ῬρῬρα απᾶ Βουπίοθ 6.ΠΏθ {ο 
Ο6βαγεα {ο Ιοἱαΐ6 Ἐ οδίής. Απά 14 
8Η {116Υ Παά Όσορα (θιο ΠΙΩΠΥ. 

16 

| Καταθεσθ-αι, 8οοοπά 805, ΠΒ, ποῖᾶ, οὗ κατατιῦημει, Τ6μο- 

πογει το νοἰπδίπίο Ηἱπηξο]{; οἳι. 241 20, {ο ἱπργαδίαίο Ἠἰτηβα]{ νι 

ἐλλο ἆοινς, Γοἷίχ Ί6[ε Ῥαι] α ρτίβοπον. Ό οἱ. 24: οἳ Κήπο] 

πηα]κοβ {λο {ο]]ονίης τοηιαν]ς: “ Χαριν, χαριτα, χαριτας κατα- 

τι Φεσθαετινι ἀοποίαῦ, ρταίϊίαπι ἐπίτε αριᾶ αἰἰφιεπη, μὲ 510 

ίΕΜΙΡΟΥΕ υἱοὶφοίην γε βταία επρεοίατὶ νθὶ οὔίωπα ροβοί Ῥοββῖξ, 

οἱ πΠίομ οχκαπρ]θς {οσα Ὦοπιοβί]οπος, ἙῬ]αίο, Ὠϊοάονας ατο 
πάάποθά; απά {πτίμος τα[ε!Β {ο Ἰζγρίίας, Ῥ]επον, ὙΓοίβίοίη. 

Τ ἵ6 απ αοῦ ος ργαᾶφηέ ΒεΙΠ6Ἠπ6Β8 {ο οοπ/[ου ἃ {αγοῦ προῃ ἃ 

ῬοβοἩ; ἵη οχρθοἰβΊοἩ ἐΠαύ ἴΠ 6ΟΠ16 ΟΠΙΘΓΡΘΠΟΥ {6 πιαγ ποσά 

{ο ουν αἀγαπίπροι παν, μα 1 ΤΗΥ Ῥο ἀσπιαπάρά αξ ο τὶρ]αῇ. 
6 Το ο {πο ἆθινδ α ΡΙθᾶδΙΓα/} οοπι. Υ6Υ. 

! πει του βήματος, κ. τ. ᾖ. πι, ζοἱογοᾶ Ὦψ ο ροπή ἶτο, ος- 

αυτ. λαέ, 27119. Ἱπ οοπηθοβοα Μι Ἰαᾶσός απᾶ ραπ], 

απά ἵπ αρροβτίης Ῥο[οτο {ἶοπι, οοηποσίσά πνὶ α, ϱοπἰἼ νο, οπε Ἶς 

οἴἵο τορτοβεηἑεᾶ ὮΥ Όλο πγοτᾶ ᾖοίογα 258 1801 234119 25120: 

26 : 2. 

} Καριξομαε, {ο βίποι ἵο ρίτο Επη]]γ, {ο ρταΏί, {ο {οΥρίγο, 

Ἠοτο αἱοπο, η Ο0Π1, 67. 19 ἵ5 τορτεδοπἰοά ὮΥ {ο ἀε[ίυεν μη 

{ογοπβίσα]ἰσ, {ο ἀεἰίυεγ, ἰο σἵυε αρ; ἵπ ου οΙΙΥΟΠΟΥ, {ο ἀε]ίτου 

Ίπίο ουβίοᾶγ. “Νο οπε οαη αἴυε πιθ 1{ρ {ο ἴ]εηι πιογθὶγ ἴο 

αναΜγὸ) Ῥοάᾶ.:, «πο οπθ 5 ροπος {ο ἀοιίνου πιο αρ {ο 

Όλοπι Ῥθπας «πο οπθ βλου]ά ἀθ]γογ πιο πρ {ο ργαΒγ 

ἄιοπη) Ῥοούμσ,; «πο ΟΠ9 0η βταΜΙ{γ ἔῬοπι αὖ Π1Υ ΕΧΡΟΠΑΘ/) 

Ὑνα]κοῖ,; "πο οπο πιαγ βποπ]Ώοθ πιθ {ο λιοῖν Ρ]οδευτοι) Μινᾶ, 

---ᾱ Υ6ΙΥ 1106 {ΛηΘΙηΜἱοΏ---1 «πο ππᾶἩ ΟΛΠ ϱἱγθ 1Ώθ πρ {ο 

συπθ(γ ἑποπα) ΈΠοπηρ. 

ἄαισαρα επιμαλ "ουμαε--- επιπαλεομαι, ουμαε--- σορποπηᾖποῦ, 

πιοο γαδεῖνε, πιοᾷο ααἰὺέ 5απ (αν, οὗ πέτοφιο, ο οαἰ{ αφοη 
αποἰῃορ {ος Με]ρ ἵπ εχἰνοπα]ζγ, Βοπιείίπιες πιονεῖγ {ο οα]], {ο 

Ώηαππα, Που. 11: 10, 1 Ῥεΐ. ὃ : 15. Οπέ, βαουα. 

κ πυλλαλησαρ, εοπιπιυπέπᾳ το ἰαἰ]ίπρ πο, οοπ{οττοᾶ 

πι, ἶς 195 ουττοπί γα]αο, Ν. Ἡ. µετα--συμβουλιου, η 18 

ΟΙΥΓΟΠΟΥ νο {ἶπιος, ΝΜ, Τ., σουπβο], ὑνγίσο οουποϊ]. «Άπικεκλη- 

σαε; Ἰπδί ἔλοα αρρολ]οᾶ {ο Ο605ατ ΈΤΟΠΙΘΗΙΙΥ βατηαπιοά 

σαἰζ οἩ, Οἱ 0. 

δαλμίο, αγεεί, ππᾶ ἐπιῦγαορ 3το 1ἱ8 Τ6ρΓθ: 
Ἠοτο δα]ιια 18 πιοβύ αΡΓΟΡΟΒ. 

Ι Ασπασοµενοε. 

βοπία/ἶγος ἵπ Ν. Τ., οοτη. ΥεΓ, 
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ΧΙΝά ΙΑΜΠΞΦ) ΥΕΒΕΙΟΝ. 

ἔηθιο ΤΙΑΠΥ ἆαγβ, Ἑοδίας ἆ6- 

οἰανοᾷ Ῥαι][8 68156 πΠίο ἴ]ο 

Κῑπο, βαγίης, Τηθυθ 18 α οθγίαῖη 
1Λ.Π ]α[ς ἵη Ροπά8 ϱΥ Ἐε]ίχ: 

16 ΑΡοιἃῦ νιοιη, σου Τ πας 

οὐ «ογμβδίοπ, ὑλο οἰήεί Ρεϊεςίς 
Όπά {ο ο]άσις οϐ ἐῑιο ἆθννβ 1π- 
{ογπιθᾶ πιο, ἀθδίτίηρ {ο Ίαυε Ἰαᾶς- 
πιεπῦ ασαϊπδῦ Πἶαι, 

16 Το ν]οπι ΙΤ απβοιτοᾷ, Τῇ 
18 ποῦ ἴπο ΙΠΟΏΠΟΣ οἱ {ο Ἡο- 
1Ί8Π8 {ο ἀε]ὶνθί ΔΏΥ ΠΊ8η 0ο ἆἱθ, 
Ρείογο ἐῑιαῦ ο υυλἰοι ἶ5 αοσαςθά 
Ἰανο {πο ποοαβδοις {8σθ ἴο ία8σ6, 
απά Ίανο ἸοθΠβο {ο αΠΒΙΥΕΥ {0Υ 
Ἠηδο]ί οοποθιπίης ᾖθ οἱἱπιθ 
Ιαἱᾷ αρα]ηεῦ ΠΠ]. 

17 ΤΠοτείοτο, ΥΥΊεη {116Υ νεο 
6ΟΠ16 ἨΙ(μοχ, ηἰθλοαί ΔΩΥ ἄε]αγ 
ος. ο πἹοίγοΥ 1 βαΐ οἩ ἴπθ 
ἀαάσπιεηί-κθαῦ, απά οοιηπιαπἆθά 
Όπο 18Η ο Ῥο βτουσ]ῦ {ουὐἩ; 

16 Ασαϊηδό ννλοπι, νπθη ἐῑθ 
ποσο ιβοις εἰοοά αγ, ἴμ6γ Ὀχουσ]ίό 
ΏΟΠΘ αοοαβα{ίοη οἱ βαοῖ ὑμίησς 
35 Τ βαρροβεά: 

19 Ῥιῦ Πα οοίαῖα ᾳπθβίοπς 
ηραϊπαύ Ἠπι οἳ 0μαῖν οἵγα 8αρει- 
ΑΙ6ΙΟΗ, απά οἱ ος ἆάοδαθ, ὉΠίο]ι 

6ΒΕΕΙς ΤΕΧΤ., 
- . . . / 

ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέ- 
ΔΝ Ν .. / 

θετο τὰ κατὰ τὸν ΠΠαῦλον λέγων, 
2 , 9 π , 
Ανηρ τις ἐστὶ καταλελειµµενος 
ς / , 16 Ν Φ 
ὑπὸ Φήλικος δέσµιος, '' περὶ οὗ, 

ε / 

γενοµένου µου εἰς “Περοσάλυμα, 
ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

/ . » / . 
πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων, αἰ- 

/ - Ν 

τούµενοι κατ αὐτοῦ δίκην. "πρὸς 
Δ / οὓς ἀπεκρίθην, ὅτι οὐκ ἔστιν 

ἔθος "Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα 
3) . Δ 
ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν, πρὶν ἢ 

ιά ΔΝ / 

ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρὀσωπον 
/ 

ἔχοι τοὺς κατηγόρους, τόπον τε 
. / / Ν - 5 / 

ἀπολογίας λαβοι περὶ τοῦ ἐγκλή- 
/ 5 µατος. Ἱ συνελθόντων οὖν αὐ- 

- ΄ Ν / 
τῶν ἐνθάδε, ἄναβολην µηδεμίαν 

/ . ΜΜ αμι / 

ποιησάµενος, τῇ ἐξῆς καθίσας 
δ λ ο / 3 / ο 
ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσα ἀχθῆ- 

ΔΝ 5, Ὠω 

ναι τὸν ἄνδρα. περὶ οὗ στα- 
/ Ξ / 

θέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν 
. ων / 

αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν 
ή / 

ἐγώ: Ὦ ζητήματα δέ τινα περὶ 
ο / τῆς ἰδίας δεισιδαιµονίας εἴχον 

Ν Ν - 

προς αὐτὸν, καὶ περί τινος ᾿]ησοῦ 

ΕΕΝΙΡΕΣ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ἄασς, Γοείας προῦ Γογζ]ι {ο ἰμο 

Ἱεϊηρ' πο {αοίς οοποσγηίηςσ Ῥαπ], 
βαγίπα, ΤΠ6το {5 α οογ{αίπ πια 
Ἰοξς Ῥιΐδοπθν ὮΥ Ἰα]κ; αροιῦ 
τλοΙη, π]θι Τ παβ αὖ 6σογτηςα- 

Ίσπι, Ίο ο]ῖθί Ῥνοδίς απᾶ ιο 
οἰάθις οί ὧνο ᾖθπα Ὀτοιπς]ί απ. 
Ἰη{ονπιαίίοἨ, αθκίπο {ο {λοπι- 

σε]νος Ἰιδίίσο ασαϊηςέ ]ήπι; {ο 
π]οπι ΤΙ απθποθνοά: Τὸ ἶς πού 
Ώνο ουδίοιη οὗ ἰμο Ἱοπιαπε {ο 
ἄθ]ῖνου αΏγ πιαη {ο ἀῑο Ὀδίογο 
Ἡθ ἐ]ναί 1 αοοαβεά "Ίσνο Ἠ]5 ας- 

ο,δους /ποο Ίο ἴασθ, απᾶ Ίαπνο 
απ. ορροτιιπ]γ {ο 4Πβπος {ου 
ΗΗπιδο]΄ οοποθυπίπο ἴλο ομαχσθ. 
Τηογοίοτο, π]ιθπ 0116Υ 1αᾶ οοπιθ 
Πἱέμου, η ίποπί αηγ «ἄοιαγ οἩἨ ἐ]ο 
ΏΙΟΥΥΟΥ, 1 5αῦ οἨ. 16 Ππάσπιοπί- 
βθοΐ, απᾶ οοπηπαπἆάθα 116 πια 
1ο Ῥο Ῥτοιο]λί; ασαἰπβύ ΨΠοΠι, 
ΡΨ ο ιο αοοαδθτ εἰοοά τρ, 
ἴπογ Ὀτοισ]ιί πο αοοιδα[ίοη 
οἳ οπου πίπσς αξ Τ βαη]β- 
ο: τί ]αᾶ ορνίαϊπ ᾳΠοββοτπΒ 
αραἰπθῦ Πϊπι χοβρθοὔπο {Πποίτ 

οπη ανοΠρίοἩ, απἆ οἳ 9Ἠ6 ἆο- 

α΄ Αφνεύῦετο, ''Ιαἱᾷ ἐς σαδε οἱ Ῥπι] Ὠοίοτο {1ο Ἱείπς 3 Ῥοπη, 
ἸΓαἰκοί.: Ιαἱά ένο δμσίπεςε” Ώοάά. 

11ο απωλειαν οπι] τοῦ Ὦγ αὖ., Ἠπ., Τε 
Τμ18 {65 ἆουδηα]. 

ο οηΙψ οοουττθΏσοξ οἳ ἐί6 πνογά {π ᾖλο Ν. Ἡ. τοπάρτος, οοἳη, 
γοῦ., δρεγδἰείοπι απιὰ 5ΡετΤβΗ{1οιίδ. 

Νοί ἰοο σιρετοίοιμδ, ΒοΙΠΟ ΒΑΥ, Ὦθοπιβο Ῥαπὶ πνου]ά ποῦ 

α Μαο]ι ἈΧαριξδεσῦθαι τινα ανθρωπον, “ {ο αγαἰἰᾖ ΑΏΥ πιαἩ σνῖδ]ι ἔλο 

οοπάσοιπηβ{άοη. οἳ αποίμου» Ἰγακαί,; {ο ρἶνο πρ απ πππη {ο 

ἀοκίτασίλοα,ὸ ΤΠοπιρ., Ώοᾶά,ι {ο ϱἶνο πρ α ππαπ ατα ἑπἱξουδ]γ 

{ο Το βἰαίπ) Μανᾶ,; {ο ρἶτο αρ αΠΥ πιαπ Ῥοηπς {ο ἆο- 

Ἠνευ αρ αΏγ ππαπ {ο ἀἱο Ῥοοί]μν. | 

ὁ 4ναβολην---απ ἁπαξ Λεγοµενο»---ἀείαι. 

Ρ Ὕπενουυν εγω, Ἱπιρεγ[οοῦ αοἰίνο ΟΙ ὑπονοεω, διβρίζσν. 

ἡΑραΐπςί νλοπα, Ίο 18 ποομδοιΒ βἰουᾶ αρ, {16γ Ὀγουρ]έ πο 

ποοβα(ἶοι οἱ βιοὶι ἐλίπσβ α8 Τ Βαρροβοά,” Ώοάά, «Απά Πἰς 

ποοιβοΓς αἰοοᾷ αρ πἰζλ Ἠΐπι, απᾶ ἴμογ Ίνογο ποὺ αἲ]ο έο βαῦ- 

Εἰαπήπίο απγ οπιπίπα] οΏατρο αραἰηοῦ Είπα ας Τ ἠαᾷ οχροοίοά, 
Ἠγα[κοί, "Του αἄγαποσά πο οπαυρο οὗ βιιο]ι {μίπσς α5 ΤΙ οκ- 
ροείσά, Έ]οπιρ. 

ΑΤιοῦ ὄπενοουν εγω, πονηραν ἵδ πὰᾷοᾶ Ὁγ Τ11., ἀοαδέ[α] Ὦγ 
ᾱδ. 
Ὕπενοου», «' ν]ήο]ι 18 εμορεοίεζ, Ἡποκείε; « ερεοἰεζ, 

Ἰγακείς Έλοπηρ.:  δαμῃοδεᾶ) ἼψοςῬ., Ῥοπ, 

Ἡ 4εισεδαιμονιαρ, Ἀπᾶ δεισιδαιµονεστερος, οἩ. 1Τ : 33, ατα 

Ώσνο αγοιβοά θλοῖρ Ῥνε[αάϊσος. 

Είνεη {ο Ὠϊνίπο ννοτεΒἰρ, ποῦ {οο βαροτςὑίήοιθ, 48 ΟΥ {ΓαηΒ- 

Ιαίοτς Ἀαγο οχρίοββεᾶ, /«Τεγπε υοτε]άμετεο)) Ἠ1οΙβή ««πποτα 

ἔμαν οίλοτς αὐίοπίίνο {ο νοµρίοιι τηδέέογς) Ῥ]οοπιβο]ά, Της 
{6 αιΠοἰοπί]γ ῬαγαρΏταδίίο, Ῥο]αα ας πβεῖᾳηθἆ δεισιδαιµων 

ο [νε φρίοις. Τὲ 15 Ὦγ βοίπο βαρροξδοᾶ ἡμαί Ῥααἱ αδοί Τ6 ἰπ 

Ες (πγουαδῬ]ο Β6ΠΕΟ, {ο Ῥτορίδίαίο {ο οαγα οἳ {1ο Α(ΠθπίαΠΒ. 

Νοπο ᾖομδί ἐμοῦ Ῥαυ] {ουπᾶ α ἔγιο Β411 πνηοη Ἱο οματρθς {ἐ]ο 

Αἰλοπίαης οἱ Ὀοίηρ οχοοαἀἰπρὶγ ἀογοίοᾶ {ο {1ο πποιβΗὶρ οἳ ελο 
β]αάἆος οὐ βρ]τ](ς οἱ ἆοαά Πογο-ππθη. 

«Πεισιδαιμονεστερους, α ΥΟΧ πιοβίο, τιαΥ βἱρηί[γ 51βο, πιοτο 

βιροτβ{{(ἶοις, Ἠαοῖς,, πο οπ οἱ. 111 2-35 αἄάξι “Τε 18 ἵπι- 
ρτοδαβ]θ, 48 ο πιαίίου οἳ ]αδέ τΠποξοτίο, ἐλαῦ ἴπο προβί]ο οπι- 

Ρἱογοά 16 Ίπ ἐῑναί τορτοβο]λ/{α]. β6Π8θ πῇ {νο οιζδοῦ οἱ Πί8 το- 

τηβτ]κς, Ἐοσο Ῥίουθθάβ {ο ἁοάπορ {ῑοίς βοε]ίηρ α[ῖου οά 

(νΠίο]ι Ῥπυ], ἀοαλδί]6ββ, οοπβἱἆοιοᾶ α5 βοπιοπίπρ ϱοοά) {ἴοπι 

ΝίΑ δεισιδαιµονια, οἳ τεἨρίοις ρτοροπαἱϐγ, βο ῥγουβ]οηί Απποπῃ 
πο Αίλθπίαπς. Το αΠπΠοιποθς Πίπιβο[έ π8 οπθ πιο που]ά 

βαὶάο Ειείς δεισιδαιµονια, ποῦ πρ]]Υ οοπβοίοις οἳ {9 οῬήθοξ 
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πικα ΙΑΜΗΘ ΥΡΒΠΒΙΟΝ. 

ὧπαδ ἆσαά, Ὑοιι Ῥαιμἱ αβτπισἁ 
ἰο ϱο αἱἱνο. 

20 Απᾶ Ῥεομιισο 1 ἀοιρίοᾶ οἱ 
ΒΙΟ. ἨΠΙΔΠΠΘΥ οἱ «ιιοδίοης, 1 
ακοᾶά ᾖΛήπ νλοίλου Ίο ννου]ά 
6ο {ο ο61ἡδα]οῦ1, αιά ἴ]ανο ϱο 
Παᾷσοες οἱ {]ιεβο Πιι{ίουν, 

21 Ῥιῦ ν]οπ Ῥαπὶ Πα αὐ- 
Ροασ]εά {ο ο 1οφοιγος πππίο {ο 
µοπχίπο οἱ Αασιδίας, ΙΤ οοιη- 
πιαπάθά Ἠίπι ἴο Ῥο Ἱκερί 1] 1 
πη]σ]ιῦ 5οιιά ΠΙΠ1 {ο Ο68Η). 

95 ῶμποει Ασήρρα καἱά υηπίο 
Ἰδορίας, ἵ νπου]ᾶᾷ αἱξο Ἠθωί ἴπα 

ΠΩ 1ΩΥΒΘΙ{ Έο-πιοιγον, δαϊᾷ 
Ἰο, ἐλοι δἱια]{ θα ΠἱΠ1. 

95 Απά ΟΠ ο ΠΠΟΥΓΟΥΥ, ΥΨΊΘΙΙ 

Αριτῖρρα ΥΥ88 6016, απά Βθυπ]οθ, 

ΜΙΓΗ σχεαῦ Ῥοιάρ, απᾶ 1/88 6η- 
ἰογοά Ιπίο ἴ]ο ρίασα οϐ πεατίης, 
ΥΝΙ6Η ἐ]ιο ο]αί οαρίαῖης απᾶ ρτίη- 
οἴρα] 1ο οἱ ιο οἱίγ, αὖ ΤΓοέας᾽ 

“οοπιπιαάμιοπύ Ῥαα1 ννας Ὀνοισ]ιῦ 
{ου 

94 Απά Τοείας εαἴά, πα 
Ασιΐρῥα, απά 811 πηθη ννλῖο] αγθ 
ους Ῥγεδοπῦ νηΙζὴ ας, Υο 50ο ]ής 
πΙαΗ αβοιῦ που} 91] ιο πια] {]- 

σποῖς ΤΕΧΤ. 

/ Ν 3/ - 
τεθνηκόοτος, ὃν ἔφασκεν ὁ ΙΠαῦ- 

. 20 5 / Χο ΑΔ 

λος ζῃν. ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ 
” Ν / / 2, 

εἰς τὴν περὶ τούτου ζήτησιν, ἔλε- 
. / / 

γον, εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς 
ε Ν . 
Ἱερουσαλ κἀκεῖ κρίνεσθαι 1µ” ὃν 

Ν ο) - Ν 

περὶ τοῦτων. ᾖᾗ' τοῦ δὲ Παύλου 
3 / - ΔΝ 

ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὑτὸν 
Ν - . 

εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, 
/ - Ν / 

ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν, έως 
ιά / κ... Ν / οὔ πέµψω αὐτὸν προς «Καΐσαρα. 

992 / λ Δ Ν ο) 

ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον 
3, .. / ΔΝ ω) 

ἔφη, Ἠβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ 
ο / ᾿ α ε λ ./ 
ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. Ο δὲ, 4ὔ- 

/ 3 - 

ριον, φησὶν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. 
95 Γρ] 5 9 ; ῃ / 
7Ἠ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος 

2 / Ν - / 

τοῦ ᾽αγρίπα καὶ τῆς «Περνίκης 
ΔΝ . /. Ν 

µετα πολλῆς Φαντασίας, καὶ 
/ ΔΝ - 

εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατῆριον, 
/ - / 

συν τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδ- 
/ ) Ν 5 ω) 

ράσι τοῖς κατ ἐξοχὴν οὖσι τῆς 
/ ν / ο / 

πὂλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φή- 

στου, ἤχθη ὁ «Παῦλος. καί 
« ο) / 

φησιν ὁ Φῆστος, Αγρίππα βα- 
- ’ / 

σιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρὀντες 
ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον 

ΠΗΕΝΙΡΕΟΌ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

845, νο ]ιαᾶ ἀ1σα, «ν]οπι Ῥαι] 
α{Πγπιοᾷ {ο Ῥο α]ϊνο. 
68159 1 ἀοιρίοά Ίουν {ο Ἱῃ- 

γοβύϊσαίο διο] αιοβίους, 1 
αδίκοά Πω νυῃοίμει Ίο πυοι]ᾶ 

δο ὕο Φογήβο]θιη, απᾷ Ῥο ]αάσ- 
οἆ οοποθιηίης {ος πηδ[ίουβ: 
Ῥαῦ Ῥαα]ἱ Πανίης αρροα]σᾶ, ἴο 
Ρο Ἱκορί α5 ἃ ΡΙΙδΟΠΟΙ, υίὰ Ἡ 

γ]ανν {ο ἴἶο τοχαηϊηαθίοη οἳ 

Αιυουδίας, 1 οοπιππαπάθᾶ Γίωι 
ἰο νο Κερί 0] Τ αλα]! βοιὰ 

Ἠ]πα {ο 0αν, Του Ασιρρα 
βαἱά {ο Ἐεδίὴς, 1 "πιγςε]{ αἰδο 

Ψου]ά υν]δ ο Ίσαν ἴπο ΠΠ. 

Το-πιοχγονή, δαῖά Ἠθ, Του δια]] 
ποαν ΠΊπῃ. 

Απιά οἩ ἐς πιοΥ}ΟΥΥ, ΨΠΘΗ 

ΑΡιΐρρα Ἠαά οοηθ, απά ῬΒοι- 
πο, Υπ πιαοἩ ῥΡοππρ, απά 
Παᾶ επ{ειθᾶ Ἰπῇο ἴμο ρίασθ οἱ 
ιααάἴθησε, πο δ] ιο οΙασγσ]ς 

απά ρτϊποῖρα] πιο οἱ ἴ]πθ οἱίγ, 
αὖ ἴλο οοπιηαπά οἳ Ῥοείις, 

Ῥατ] 1νας Ῥγουρ]ιὲ {ουέ. Τον 
Ῥεείαα αγ, Κῑπσ Ασιρρα, 
απᾶ αἲὶ πθὰ. Ὑο 91ο ϱ068- 
οπῦ γα πβ8, Υουι 8εο τἴμίς 

Απᾶ Ῥο- 20 

51 

νο .. 

ο Η- 

πΏᾶ αἵπη, το η δἰαίο οἳ οἶοσῦ 5ο]ί-οοπβοίοιβπΘΒΒ, ὉΥ 3 1εγο]αίίοι 

οἳ {μο οΏ]οού {ο ἸΥΠἱοὮ {6 ένας ἱρποταπί]γ ἰομάεά, ἸἈΜοαπάογ, 

Παο]είτ, 

ΘΆρήσκεια 18 ἴἶινο πνονᾶ αεοά Ὦγ ὅἆλπιος απᾶ Ῥαυ] ο Ιπᾶὶομῖο 

χο]ἱρίοι Ίπ 165 Ζοπ]ςἩ απά Οµηθίίαπ 86Πεο απά οΙΣΙΟΠΟΥ, παπά 

ΠΟ] Πιοτθ ἵη οοπσο)ς σν(Ἡ 15 οὐ]οοῦ απά ἀθείρη {παπα δεισι- 

δαιμονια. 

Σ ἄιαγνωσομαι-- διαγνωσι. Ίο Ιαΐίου Τοπ οσοἳτ5 Ῥιῦ 
οπος 1π {πο ΟἨν]δύίαα Βουἱρίατος, απιᾶ {5 Ίογο τοπάρτοᾶ, ἵΏ ο0Πῃ. 

γετι ἠεατίπις, ἴλο ἠεατίπρ οἱ «4ιριείμε. Οορυλ(ῖοπ 5 155 πιοςί 
αρρτορηαίο τορτοβοπἰαἶγο {π ος τ6ιπαου]αν, ΤΠο Ιαάρτιοπί, 

ος Ἡδατίηρ οἳ α ο 180---Ἡ, ἐγίαί, οἳ απ ἐπυεδιϊραζῖον, οἳ οχαπηἰπα- 

ἄοπ---ρυθεεηίς 16 Τη 1έ5 {411 Ἱππροτί. «ΑΠΥ 0Π9 οἱ {πθςο, Ιπάοσᾷ, 

ΔΏΒΙΥΟΤΒ 11ο ΡιοβοΏύ οοομβίοµ. ΤΗἱ5 ἵ5 α Εγ]κίπρ {πδίαπος οἱ 

ιο {υοσᾷοτα οἱ Ἱπίουργεαίαίίοτ οἱ πιοαρ]οσίοα] ἱάηριαρο. ϐυ- 

Αποῦσο {πβίθαᾶ Οἱ οοπποδεο, οἳ οἳ 60η ΔΠᾶ ΠΟΡΕ0. 

Ο1οεΓο 1βθς {5 ποτά 45 οᾳαἱγα]οηέ {ο ιαίε ἴπφιάτη ωνᾶ 

Βιοίοπίμβ, {ο 7μάς6, οἳ αἀεἰετηκίπε 8 πηβίέου. Ῥ]γδίοίαπς Πάγο 
ἱπεγοβιοσᾶ, {λί ποτά Ίπίο {μον βοΐοησο πη Ἀχξ, απᾶ ποιγ πο 

Ίβγο {ἶιο διαγνωσιε---άἰαρποσίς ο ἀἴδεαξο, οὗ 118 βγτηρίοπης--- 

38 απ Ῥηρ]ίς]ὰ πγοτᾶ παυτα]σοᾷ απ παἰθπα]]χοᾶ. 

. Εβουλομην και αυτο, «Εβουλομαι, π8δ παϊηάσα, νν]πα, 

Ἰπίοπάφᾶ, ἀἰεροσεᾶ, ιυομ]ά. Βαοῖ 5 ἴῑιο νατ]οίγ οἱ 196 τοπά- 
οὔπρς, οὔπι. νου.  πιῃςε[/ τυας ποέπρ, αῑίο απα]οπους {ο 

Ῥαυ]1ς βἰγ]ο, ἨΏοπι. 9 : ὃ, πυχοµην γαρ αυτος. ἸἨϊ]ο {1ο ᾖονν, 

βαἱά Ῥαυ1, Του ΙΤ ἰοο πι/δε[{ τας τωἱκμῖηρ το Ὀο ποοιχβοἆ Ποπι 

Ομπίθί, αναῦημα ειναι-- ποῦ Ὑιθη Ίιο Ἱντοίο {9 {11ο Ἐοπιαης, 

Ῥιαΐ σοπιρατίπρ Ἠήπηβο]ε {ο ἐἶοπι Ίπ 1ΐ6 {οτπιο; βίαίο, 45 ἰξ πε 

Ἠπά βαἱἆ, “Ας {16γ ατα Ποῖ 8Ο Ο0Π00 88 132 νἰς]ήηᾳ {ο Όο 

ποοοιπ{θά ποοαγεοά ᾖοπι Οµήςέ, Βο Αρι“ἝῬρα βαῖά {ο Ἐορίας, 

ΕβονΛλομήν και αυτος, 1 88ο πιγβο]ᾷ απ υηεμίηρ {ο Ώθαν ΕΐπΠι, 

Ἰ. ἀθείτο {ο ον Ηπι, ΑβιἽῬρρα αἆ ου]18 41ος Ρίατα ἆο ὅο8ιι 
οὐ Οµπήθαποναπα Βοοία ρογγοπογαπί, Ἡἱὰς 26 1:48. απ, 

ε λ{ετα πολλής φαντασιας, ου Ἰηβεπ{ Ροπιρα--- 11 ρτολί 

Ῥοπηρ---εισελθοντων ειξ το ακροατηριο», Ἠανίπρ οπέοτοά σγἰέἩ 

αιοπέ ΡοΙΏρ Πίο το ακροατηριο», ἴλο Ἠσὶ οἱ ααάἱεπσθ---ἶπο 

ΡΙπος οἱ οατίηῃ---ουπά οπ]γ ἵπ ὑμή6 ρ]ποο Ν. 1, 4 μαξογίμηι 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ. ΥΕΠΘΙΟΝ. 

ἐωᾷο οἱ {6 οὐ πανο ἆθα]ί πι 
1πθ, Ῥοΐ] οὐ {οταβα]οπα, απιᾶ αἱο 
πονς, οιγίης ἐλαῦ Ίο οἁρ]ύ πού 
{ο Ἰϊνε αΠΥ 1οΠβ6). 

96 Βυή ν]εη 1 {οαπᾶ ἴιαῦ ο 
Ἠαᾶ οοπιπηθίθᾷ ποὐπίησ ποτ 
οἳ ἀοαί], απᾶ ἐλαῦ 1ο Ἠηβε] 

μαῖἩ. αρρθα]εά {ο Αασιαδίαβ, 1 
ην ἀθίςιπ]]πθᾶ {ο 5θΠά Π1Π1, 

96 ΟΕ πλοπι Ἰ Πανθ πο 66Υ- 
ταἶπ ης 6ο υγῖέο πο ΠΙΥ ]ογᾶ, 
Ἰλογείοτο 1 Ίαγο Ῥτοιςσ]ὶῦ Ἠϊπι 
{ογῦ]ι Ὀοίοτο γοι, αιᾶ αροσϊα]ἰγ 
Ῥοΐογο ἴλμοθο, Ο Κίπσ ΑΡΙΡΡΕ, 
ἐἶναῦ αἲτεν οχαηϊπαθίοπ Πας, 1 

πι]σλΏί Ίαγο βοπασΏηα{ {ο πηπζθ. 
97 Έου 16 βοειηεῦ]ᾗ {ο 1Πο Ἱῃ- 

γθιβοπαΏ]θ {ο 8επά α Ῥ{ϊδοΠθ, 
ππά πού σπα] το αἱσπΙγ ἴπο 
ο ἵ πιο ζαἱᾷ ασαϊπδύ Ἠϊπι. 

ΟΗΛΡ. ΧΧΝΙ. 

Τηπν Ασιίρρα βαἷᾶ απίο Ῥαμ1, 
μοι αντί ροιπιὶροᾷ ο βρθα]ς {ο 
Ώιγεε]ί Του Ῥααὶ αὐτοίο]αεᾶ 
(οχί]ι πο Ἠαπά, απᾶ αΏδυγουος {ου 
μήπιβο]{: 

9 1 Ὀνπὶς πἹγεεΙῇ ΠαΡΡΥ, ης 
ΑἈσιίρρα, Όεοδιςο ια] αΏβνγου 

{ου πιγβεΙ{ 9η ἆαγ Ῥείογο ἐμοο, 
{οπολίπς αἲ] ιο ἐπΐπρς νυποτεος 
1 αηΏ αοσιβεᾷ οἱ ἴ]ο ἆουνα: 

σπΏσις ΤΗΧΤ. 
8 - 9 / ο. 3 

περὶ οὗ πᾶν τὸ πλήθος τῶν ᾿Ιου- 
/ « 

δαίων ἐνέτυχόν µοι ἔν τε Ἱερο- 
/ ν 5 ΄ 3 / 

σολύµοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες 
Ν ο » 5 ν / 9865 ν 

μὴ δεῖν ἕῃν αὐτὸν µηκέτι. "' ἐγὼ 
δὲ καταλαβόµενος μηδὲν ἄξιον 
θανάτου αὐτὸν πεπραχέναι, καὶ 2 

αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου 
Ν ῤ / 

τὸν Σεβαστὸν, ἔκρινα πέμπειν 
../ 960 Ν ο 5 / 

αυτον. περὶ οὗ ἀσφαλές τι 
. / . “ᾗ ΔΝ 

γράψαι τῷ κυρίῳ ουκ έχω" διο 
προήγαγου αὐτὸν ἐφ ὑμῶν, καὶ 
μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασίλεῦ Αγ. 

ρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως 
/ / / γενομένης σχῶ τι γράψαι. ' ἅλο- 

/ 

γον γάρ µοι δοκεῖ, πέµποντα 
4 ᾿ 

δέσµιον, μὴ καὶ τὰς κατ’ αὐτοῦ 
αἰτίας σημᾶναι. 

ΟΠΑΡ. ΧΣΧΥΙ. 

᾽ΑΓΡΤΙΙΙΑΣ δὲ πρὸς τὸν 
1Γαῦλον έφη, "Ἐπιτρέπεταί σοι 
ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. Ἰότε ὁ 
]Παῦλος ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν 
χεῖρα, ᾗ Περὶ πάντων ὧν ἐγκα- 
λοῦμαι ὑπὸ Ἱουδαίων, βασιλεῦ 
Αγρίππα, ἦγημαι ἐμαυτὸν μα- 
κάριον μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ 
σοῦ σήμερον. ὃ μάλιστα γνώ- 

ἨΠΝΙΡΕΗΌὉ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ππαπ αροαῦ νυΆοπι "11 ἐ]χο τπι]- 
ἑύαᾷο οἱ ἐλο 26Υν5 ιανο {ηἱοι- 
οθάσά οὐ πια, Ῥοῦμ αὖ {ουἩ- 
84161, απά αἱδο Ἠστα, ουγῖπς 
οαῦ Ό]λιαῦ Ἡθ οασ]ῦ ποῖ {ο γα 
ΔΏΥ 10Π56). Ῥ αἱ νο 1 {ουπά 
Ειδέ Ἡθ Ἠπά οοπηπιὲθᾷ πού]ι- 
Ίπς Ἱνοῦπγ ος ἀεαῦᾗ, πΏᾶ Ίο 
Ἠπιβει! Πανῖης αρροβ]εᾶ ἴο 
Αασιςίυς, 1 ζοἑοπὶποᾶ {1ο 
βοπᾶ Πΐπι: οἱ ὦ]οπι Τ Ἠανο 
υποί]μίησ οθγίαίΠ {ο τί {ο 
ΠΙΥ αογθγαείση, ὙΨ]οιοίοιο 
πανο ῬτουρΏό Ἠϊπι {οτύ Ῥο- 
{0γθ γοι}; απᾶᾷ οβρθοίαΗγ Ῥο- 
{ογτο γου, Ἰάηρ Αριρρα, ἴπαῦ 
ο{ΐ6υ εχαιηΙηαΙοἨ, 1 ΠΙΑΥ Πάνο 
βοπιθί]ήηα {ο Ὑπίθ, Εοι 16 
Β68ΙΗ5 {ο 119 "αΏγαββοπαβ]ο ὓο 
ποπ ἃ ῬήΒοΠΕΣ, ἃπᾶ πού αἶδο 
ἰο εἰρπί(Υ ἴῑα ομαίσας ασαἰπαῦ 
ΠΠ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΝΙ. 

Τηπν Ασιῖρρα 5αὖςζο Ῥαυ], 1 
τοι αἲς εροτιηϊίθά ο αροᾶ]κ 
{ον γουιβε] Ἴποα Ῥααἱ 
5{γοίο]ισᾶ {ογὔ]ν ῖς Ἱαπά, απᾶ 

βπδυνογθά {ου Πήπιβδα[ές ΤΕ θπ]π]ς 2 
1ΥΒΕΙΓ ΏΔΡΡΣ, Κῑπδ ΑρΠΡΡΔ, 
Ῥοσθα5ε Τ εα]]. αΏβΙΥ6Υ {ο Π1Υ- 
βο]ί ὑμῖς ἆαγ Ῥοίοιο ο, οοη- 
οθιπῖης αἱ] ἴμο 111πβ8 οἵ 
ΥΙοἩ 1 δπι αοσαβοά ΡΥ "ό6υς: 

ὰ Τλο ρτοουπταῦος ουπ]ά Ε4Υ, παν το πληθος των Ἰουδαιων, 

"ΕΠ ο τνλοθ τω] Μαᾷο οἳ {Πο 6918.” «Α οῦΥ γηριο οἨηίσο, 
«πιβοωντες µιή δειν ζην αυτον µηκετι. 

Ίνετυχον µιοε, ἵπ πιαίεπι ραγίεπι, ἱπογοσᾶθά γέλιο, “« 8οιια 
πηρηιιβοτὶρίς τοβᾷ, ἕῃν αυτον, Μ]ι6Γ8, αυτον ζῃν--ΑΠᾶ βο ἵλ έλα 

ποχῦ Υ0Γ8Ο ΒΟΠΙΟ τος, «ανατου αυτον, απᾶ Οἱ]οις, αυτον ὃανα- 

του.» Ἠασ]ς, 

}. Περι οὗ, οοποργπΊης νν]οια Τ αγο ποἰλίπρ εαγο, ἀοβπίέο 
ἐο τυτ(ε ἰο ἰ]ιό εουεγείση. Ὁ Ιπ σχω τι γραψαι το ρτοποιΠ ο- 

Ιοηβ8 {ο ο Πτεδί νουῦ, ποῦ {ο ιο βεοοπά) Ιζαΐη,, Ἠασῖς, 

ἑέβοπιθ τορεαῦ ασφα]λες Αἴἱοῦ τε (316γ.), κ’Ώ]οἨ 18 πού ΠΟσΘΘΒΗΤΥ;) 

Ἠαοῖς, Εοῦ γραψας Ίμῃ., Ἡ. γραψω, ΑΡ. ἄου Ημ], 

Ν ου 16 15 απεπἰέαῦ]ο πνλοῃ σνο δοπᾶ Ἡρ α Ῥνίδοπου, ποῦ {ο 
ἀοβίρπαίο Ἠΐς ο[θηςοι Μινᾶ. ' μπγεαδοπαδίε ἵπ δοπάΐπρ α 

Ῥπίβοπαγ, ποῦ {ο βἱρπί[γ {λθ ονασρες αραἰπαί 1ήπι/2 Ύγορ., Ῥεηη ; 

πν]ηιουί βροοϊ(γΊπρ ἐἶλο οἩαιρθ) Έποπηρ.; ' εἱρπί(γίηρ πο 
οπιρο,) Ἠγαίκαί; 6 έ]ιο οἩπυρος,” Ἡοοῦιο. 

ἃ Ίπειτρεπεται σοε ὑπερ σεαντου εγειν,. Του ὕπερ, ἴωπ., 11, 

5. πνου]ά βαὈκΜαίο περι. Νουήπα ἱπρονίανε ἵπ ἀοοϊίάῖπα 

ἐλίβ σπ8ο: πθίῃου ουποσγπίπα Ἠϊπιδο]ς οἳ /οΥ Ἠϊπιδο]ῆ 16 α]ίο 

εᾳ αἱ {π ]ανν, οὗ οἱ. Απᾶ νΥἩείμου πο γεργοβεηΜ επ τρεπω 

ὮΥ δἩῇον, οἳ Ρε, οἳ Ίναυο Ίεανε, οἳ ζίεεπδε, οἳ Πὐεγίψ, ἵ5 

Ἠνλο]]γ ο τλέέου οῇ {πδίο, ας {8 ἶ5, ἱπάροά, ἵπ ο Ἠαπάνοά οἶμοι 

1666. Τπ οἱΥ {ηβίο, πο πγοι]ᾶ ΡΥοίοΣ, Ίου ατε Ρονπηἐσά ἰο 

ρσαῖ Γόγ γοωνςε[β οὗ, ἰλοι από ῬουπΗοἆ {ο βροδίς {ος {λη]- 
δεί. τοι θλοι]ᾶ Ὦο {ο]]οιγοᾶ ὮΥ γουγε, απᾶ ἴἶνοι ὉΥ (λη- 

δεί, α- οοπαγιῖή τΥΏ]ο 15 πού α1παγς αρρτοοἰαίθᾶ, οἳ οσοι 

ρονοσϊνος. 

5 ϱγαπππιη ξἰσα]1γ, ἐλλοτο 15 α. ἀἱ[ογοΏοο Ῥούγοσπ σι», η (]ιε 

ὧοιυδ. Τ]ο {ΟΠΟΥ πιαΥ Ὦο ΟΠΙΥ α οὗέφια, ἴἶο Ιαξίου 18 ἴ]ιο 

Νοἷό πα δίοα. Ίο αρριοσϊαῖθ {ιο ἄϊβογοποο Ὀθδίπγοεη, Απο 

οὐ Ίπνο ἑποτ Οαδρα, απᾶ, {ῑιε Απιοτίσπηπς Ἰάγο ἴδκοπ Όνδα, 
ΑΝ α οογ1ῦο, οἳ οσον α5 α ῥγιιζεπέ πηδπ, Ῥααἱ πνου]ά ποὺ Ἠατο 
τορτοβοπ{οᾷ Ἠπιδε]{ Ῥοΐοτο ΐπῃ Αρτίρρη 86 Παγίηρ {1ο πγ]ο]ο 
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ΚΙΝ ΙΑΜΗΩΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ὁ Ἡκρεοϊκ]]γ, ὀροπιδο ο Ἰπιοιυ 

ὕπας Το Ὀ9 οχρο) 1η αἲ] οαδίοπ]8 
απ ἀθββίοης Υπίοῃ αἲο πππους 
ἴπο ᾖθιήβ: ννΠογοίοτο 1 ὈοδεσοὮ 
ἔμοο {ο Ἠοδαχ 11ο ΡαθΙοπ{]Υ. 

4 ΜΥ ΙΠΠΟΥΣ οἱ 1{ο {01η ΠΙΥ 
γου(Ώ, υλ]οὰ να αὖ ἴμο Βνδῦ 
ΒΠΙΟΠΦ 1ηΠθ οΥ/Π ηδ[ίου αἲ ἆ6θ- 
11501611, πουν 1] ἐΐλο 16νν6, 

6 ἨμΙομ Ἰκπθνν πηο ἴοιι ἐιο 
Ρορίππίηα, (16 {παεγ νου]ά {οβεῖ- 
{1:) ὑμαῦ α[ξου ένο ποἙβῦ ϱἰγαἰθοςύ 
ποοῦ οἱ οι γοισίου, Ι Ἠνοά αἃ 
ῬματῖςοἙ. 

6 Απά που 1 δίαπᾶ, απᾶά ΑΠΙ 
ἠαάσθεά {ον {λε Ἰορο οἳ ἴῑα 
Ῥνοπιίδο πιαζο οὗ ἄοά ππίο ους 
{έπους 

Ὑ Ὀπίο Πίο {οπιεο ΟΥ 
Όνε]νο 968, ἱηβίαπ{]γ δογνίης 
(οά ἄαγ απᾶ πὶσμῦ, Ἰορο {ο 
οος1Ἰθ. Έου ΨΠΙο ορθ’5 εα]ο, 
Κῑπσ Ασρρα, 1 4 αοοάβαοᾷ ος 
Όιο 26198. 

5 ΤΗΥ αου]ᾶ 16 ϱο ἐπουρΏί 

απΏπ]ς τΕχτ. 
ή / . Δ 

στην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ 
» ” 3} Ν ΄ 

Ιουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων. 
Ν / 

διὸ δέοµαί σου, μακροθύµως 
α κ ΔΝ 5 ἀκοῦσαί µου. τὴν µεν οὖν 

Ν / Ν 

θἰωσίν µου τὴν ἐκ νεότητος, την 
Αα - ο 

ἀπ᾿ ἀρχῆς γενοµένην ἐν τῷ ἔθνει 
/ ) µου ἐν Ἱεροσολύμοις ἴσασι 

/ : - δ / 
πάντες οἱ «Ιουδαῖοι, ' προγινώ- 

/ 3 ΣΑ / 

σκοντέ µε ἄνωθεν, ἐαν θέλωσι 
ο) / Ν Ν μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ την ἀἄκρι- 

/ 4 -ν ε / 

βεστάτην αἱρεσιν τῆν ἡμετέρας 
θρησκείας ἐἔζησα Φαρισαῖος" 
[η Ν ο 3 σὺ α ι ο ν 

καὶ νῦν ἐπ ἐλπίδι τῆς προς 
ΔΝ ΄ 

τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενο- 
Ν - ο 

µένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα κρι- 
/ πο. ἃ ν ; 

νόµενος, εἰ ἦν το δωδεκάφυ- 
- ιά 

λον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ 
/ - 

ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταν- 
τῆσαι περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦ- 

ε.] } ε Χ - 

μαι, βασιλεῦ Αγρίππα, ὑπὸ τῶν 
᾿Πουδαίων. ὃτί; ἄπιστον κρίνε- 

ἨΠΡΝΥΙΞΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ῥασααεο Τ ἆπον γοι {ο Ὦο 
οδρεοῖα]ἰγ «εἰκί]οά ἵπ αἲ] οαβ- 
ἴοπαβ απά ᾳπεβδίοης πνΠ]οΏ αὖο 
ΒΠΟΗΡ ᾖ6νν5; Υλαγείοτο 1 Ῥο- 
8θθο γοι ἴο Ἰθας 16 Ρι- 
Μεπ]γ. 
ΜΥ πιἹαηπον οἱ Π{ο {οι τιΥ 

γουίἩ, υἨῖοα ννας οὐ ἐμο ναί 

8πποης ΠΙΥ ΟΙΝΥΏ ΠΑΡΙΟΠ αὖἲ ἆο- 
χΗδαἱ6Π1, αἰἱ ιο ἆ:εινς Ἰκηους, 

πο Ίαν «Ἰκπονα 118 ΓοΠι 
ἴμο Ῥεσίηπίηα, ἵΓ {Π6Υ υνοι]ᾶ 
{δ5{Ἡγ, ἐλαῦ αἴνευ ὅἶιο αὐτιοίθβύ 
βοοί οἳ οἳς τοῄσίου, 1 1ϊνοᾶ α 

Ἐμαιίδθο, Απά πουν 1 δίαπἀ, 
αηά ΑΙ ]πάσεά {οΥ ἴο Ἰορο 
οἳ ὑπο ριοπιῖδθ πηαζο Ὦγ ἄοά 
{ο ουχ {Α{Π6ίΒ: {ο ἐλο αοθοπο- 
Φ[σηπιοπί οἳ μοι Ῥίοπιϊδο 
ουΥ Ὄσποίναο {1186ςξ, οαγποςί]γ 
ααινίπσ αοά ἆὰγ οπά πὶσηῖ, 
Ἱορο {ο αἰῤηίως οἨ ποοουΠ! 
οἱ υΠ]οί πορε, πο ΑρήῬρρα, 
Τ 41η βοουδεά ϱΥ ᾖ6ννς, Ἰιαδ! 

ἨΠ{ΊΟΠ οἱ ἐ]ο ἆοπφβ οοπιδἰπος αραίηδε Πίπας ο ΥοῦΥ Ἱαρα]]γ 

απά ᾖάἱοἱοιε]γ 5αγ5, ᾖουν5, σσγίαίη εως. 

Οµ {ή ὑπο ἴουδαιων Ῥνοίεδεον Ἡπο]οξί βαγθ--- ἁ]οιέ 

ἔνο ατησ]ο (σοπιρ. 231 0), Ὀοσβιδο Ίο πγου]ᾶ τοροβοπέ ὅ]μο 

ποοἠβα[ίοη 5 ΡΗΓΟΙΥ «οιοΐσ]ν ἵπ 118 οἹαναοίον.ὁ. Ταςγ ϱοοά, ἵπ- 

ἀοοᾶ; Ὀαὲ πού απίο οποαρη. «Ῥωγείὴ υΠειοίς] 1ΔΥ ἰπο]αάο 

ἔνο ἹνΠοῖο παξίοη ος ἔο ᾖοπε; Ὀαξ ολαῦ Ίνας βΗ11 {οο {οπή ζα- 

Ῥ]ο {ΟΥ {ο οοσββίοη. Ίο Ίανο {ἶιο Ποπίθὶι Ροορίθ αἲἲ 1η οοτη- 

Ῥπα οι αραἰηςε Πΐπη, Ίναδ, ἱπᾶσσά, ριοα]γ οπἱλαποίης {ο οΏρι]- 

Ώιοηῦ ασαἰηςύ Ἰήπιςοίς Ῥαέ Ῥαυἱ, οἱ] πιοτο Ῥγαάσπί]γ, ρὶνοβ 

116 Ῥα]ά ἱπάαβηῖίο νοτά «Ἰσιυς, ἱπδΙοα πρ ο Ἰηθτο οἴίᾳτο, απά 

πηθί{μον α προ, που α παίίοπ, που α Ὑ]λοῖο Ῥεορίο. 1έ 15 ποῦ 

ο[ίοη ἐ]αί πο Ππὰ απ Πλαδίναίάοη, 8ο Ὡπαπηδίραους απάἆ Γοτοί- 

Ρίο, οἳ έἶιο ρταπαιπαξἰοβὶ Ῥουνον οἱ {πο Ῥνοβεπος οἱ 4ὓκοπορ οἱ 

ἐ]ιο ατἡίοιἰο, Ίο ρούον οἳ 156 4Ώβοποο σας ο] ὃο γα]ιοᾷ 

Ὦγ ιο Ῥοιου οἱ 1645 Ῥγαδεποο. « ΤΠο Ἠοπά απά {νοπύ ο ηὶ5 

οἴδαᾷίας 3 οκἰοπἀς οπ]γ {ο απ ἱπάοβπ]{έο οἶπας οἳ ἴθινς. Ίο, 

ἐλιοτοίοτο, Ῥτοίογ, ««Τ αππ αοοηςοᾷ ὮΥ «ἴότος, το, 1 απι ποσαςοᾷ 

Ὁσ νε ᾖ6ι05) 

ο Ἰζαλιστα γνωστη», εδρεοἰαΙή ἐποἰ]ἐρεηί, ἵ8 ποοά ! Ῥαἳ ἵνα 
ἐλήπῖς, ο ἶζεᾶ, εερεσίαΙέη ο]ε]]εά, 19 Ὀδιίαυ, 

Ἠιεώοπι, οἶτηῆ, Απᾶ Ἰεπου]εῖαε, πο ποῦ ΑΥπΟΠΥΠΙΟΙΒ, Ῥαέ 

οίίοπ οοπ{ουπάσά, Ίλοτο 18 πο Ἠήίου ποιγπ {ο 5 λαέ ἆοθς 

ποξ οἵοπ οοπ{ουπά {πεβο ΊπΠ5, Απᾶ, Ιπᾷεσᾶ, οιῦ Ιοχίοο- 

βυαρῃεῖς αἲο Ῥουρίοχοά ἵπ ἀθῆπίης έλοῃ, Ἰαυβίου Ἠἰπιδο] 

ἱ8 Ἠουγί]άσιοά ἵπ 15 οζοχί5 {ο ἀἰδογπιίηπίο απᾶ οἶοατ]γ ἀἱδ- 

Πηραἱκα ποπ, Οἱ Υογ Ῥορἳ Ἰντ]ογβ απᾶ ογαίοΥΒ οοπ[ουπά 
έμοπι, Ἀποωεάφε 15 Ῥοίς βρεου]αίίγο απᾶ Ριαοίίσα. {18- 

ἄοην ἵ6 ιο πα χῖπηαπι οἳ Ἱεποιν]οάρο, Ργαᾶρησο, απἆ ἀἱδοιοίίοτ 

οοπιρἠποά, Ίο πιαΥ Ἠφγο πηιο] κποπ]οᾶρθ, ἁπά πο πν]βάοπι. 

Ἴψο βοπιοίπιος Ἠπά Ιπίο]]]κοπέ [οο]ς, απά οοπιραγαάγα]γ {σπο- 

τη Ὑνΐδο ποια, 1] τωἰσᾶσνι ἄῑνεὶὶ υγ] ῥγιάσπσα, παπά Επᾶ 

ου {Πο Ιςεπογ]εάρε οἱ αγ[α] ἀονίοος, Βηἰᾷ έλο γνὶδοςὲ απᾶ ἔῑο 

πιοδέ πϊο]]ἰροπξ πιαπ. οὗ ΒΙΡΙο Πἱδίοτγ. Ἰπον]οάρθ ἶ6 {οο- 

τοῦίο απᾶ βροου]αίίνοι υΥ]κάοπι 1 ἀῑβδογ]πιἰπαίίπα απᾶ ργαο(ἰομ]. 

«Πο Φορλία οἳ ο Τοο]κ6, απά ἐπα Οἠασ]επια]ι οἱ ἴἶο Ἠο- 
Ῥτουγ8, 49ο πάΙοαίγο οἳ ὑλαῦ Ῥγαάσησοο απὰ ἀἰβογοίίοι υΥλῖοϊι 

οπαὈ]ο ΠΙΟΠ {ο ροτσαῖνο πυμαί ἰ5 Βέ οὐ βιἠίαΡ]ο {ο Ῥο ἆοπο, ας- 

οονάϊης {ο [ιο Ἰποιγ]οῖρο {1ογ πΠιΔΥ Ῥοβφθβς οῇ ἐἶο οἱσοιτη- 

βΒίαπσο8 οἱ πιο, Ρ]8σ6, ῃΕΓΒΟΠΒ, ΠΙΝΠΠΟΣΒ, απά οπᾶ οἱ ἀοίπρ.’ 

5ο ἀἆοβπαῬ Αἰοχαπάοτ Ογαάση ἵπ Ἱΐς Οοποοτάαπσοος Απᾶ Ἰπ 

εδ ἀοβηϊιίοη Ἡθ οκοοΙ αἰἱ ἐἶο Ἱοχίοορταρ]οαια ἐπί 6049 

ἡπίη πΙΥ ΠοΓίΖΟΗ, 

ἃ 7Γοογινωσκοντες µε ανωύθεν. Ὁ Ὑ]ιο Ἴπθιν πιο {τοπ {19 

Πιβύ Ίοβ.: πο ποιο αοηιαἰπἰθά τί Πο ΠΙΠΠΥ ΥΘΗΤΒ 
απο; ἸΠακοί; {16Υ Ἴιαγο α ρω Κποπ]οᾶρο οἱ πιο {γοτα απ 

οατΙγ ροπίοά, ΤΠοπιρ.1 ὕ ἩΓΠο Ἠπγο ΚΠποΨΏ πιο [τοι {Πρ Όθ- 
βἰπηίπρ)) Ῥεπ. 
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ΚΙΝᾷ ΙΑΜΗΞΦ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

α ζήηρ Ιπονεᾶϊρ]θ ν(ῃ γου, ἴ]αί 
αοά εοι]ἀ ταῖςο ἐ]ιο ἆθας ᾗ 

9 1 ναι] ἐποαραί να 1Υ- 
5α]{; ὑμαῦ 1 οπσπῦ {ο ἆο ΠΙΝΗΥ 
(ηπρς οοπῦτατγ {ο ο ηαιπο οί 
16618 ο{ Μαζατοίη. 

10 ὙγΠΙομ ὨἨπς Τ αἶδο ἀἷά 
η ογαβδ]οπι: απά ΠΙΕΠΥ οἱ λα 
βαϊπύς θά Τ αμαό πρ ἵηπ Ῥίδοη, 
Πανίης ταοεϊνεά απο έγ {9οπ1 
Όλο ο]ε{ξ Ῥεοδύδ; απᾶ γγ]θη λογ 
νοις ριύῦ {ο ἀεαίῃ, Ι ϱανθ 1ΙΥ 
γοῖος ασα]ηςέ {ᾖσηι. 

11 Απά Ι ρυπϊκμεά ἔλθπι ο{ῦ 
ἵπ. 6ν6ιγ εΥπᾶροσιθ, απά οοΟΠΠ- 
ᾖα]]εά ἴἶοπι ἴο Ῥ]αδρ]θίπθ; απᾶ 
είησ οχοθοάἰησΙγ τηαά αραϊπκύ 
ἔποια, 1. Ῥουβδοοιίθά {λοπι ΘΥΘ6Π 
απίο δίναησο οἱὔί6Β. 

19 ἨΠεγεαροῦ, ας 1 ποηύ ο 
Ὥαππβδοιϐ, υΙζ ααὐΠοιίγ απά 
οοπιπιϊβείοπ {οπι. πο ομίεξ 
Ῥι]θείς, 

15 Αί πιὶά-άαγ, Ο πα, Τ κανν 
ἵπ ο ὕαγ α ]σαί {οιι ΠθΑΥόΠ, 
α0ονο {πο Ῥησ]ίποαςς οἱ ἴῑιο Β.Π, 
αλἰηῖης τουπά αροαξ ππθ, απἆ 
ἔοπι υνΏ{ο ]ουγηεγθά ν1Ε]ι 1ηθ. 

14 Απά επ ννθ Υ6το αἱ] 
{α]]οπ {ο ἴπο οαγύ], Τ Ιιθανᾶ α 
γοίοο βρθακίπσ Ἱπίο 1ηθ, απᾶ 
βαγίπσ 1π ἴπο Πθρτδιν ἰίοησαθ, 
Φοἱ, Φα], ΥΣ Ρεινεθοαἰαξῦ ποια 
πιθῦ. {6 αγά {ου ἐλθο {ο Γῑο]ς 
ασαϊηαύ {16 Ῥνίοίβ. 

16 Απά 1 ραῖά, Ίο ού ἐ]οι, 
1οιά  Απά Πθ ραἲἀ, Τ απι 688 
ποσα {οι ροτεεοα{θςῦ. 

16 Ῥαῦὅ τί56, απᾶ βίαπά Ἱροη 
ἵἩγ {οοῦ: {ου 1 Ίανο αρροαγεᾶ 
αΠῇο ἴπθο {ος Τβ Ῥαχροςδο, ἴο 

6ΠΕΕΙς ΤΕΧΤ. 
3 ϱ αν ια... Δ Ν 

ται παρ ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς 
. / ϱ 3 Δ 5 3/. 
ἐγείρει; Ἱ ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα 

- Ν Ν ) . - 

ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ 
« / ων) Ν 

τοῦ ΛἹαζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναγ- 
- ΑΔ 

τία πρᾶξαι. τν ὃ καὶ ἐποίησα ἐν 
/ Ν α 

“Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς τῶν 
τς / δ ολ [ο / 
ἁγίων ἐγὼ φυλακαῖς κατέκλεισα, 

ΔΝ . 

τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐἔξου- 
/ 

σίαν λαβών' ἀναιρουμένων τε 
9 ; μα 11 9 

αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. "' καὶ 
Ν [ή Ν µ 

κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολ- 
’ Αα Ν ” 

λάκις τιμωρῶν αὐτοὺς, ἠνάγκαζον 
βλασφημεῖν' περισσῶς τε ἐμ- 

/ - ο µαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως 
Ν ᾿ Ν 2) / 12 3 Ὡ 

καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. εν οἷς 
/ Δ ε 

καὶ πορευόµενος εἰς τῆν «Ίαμα- 
Ν -ν 

σκὸν μετ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς 
Αν ΔΝ . 

τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, 9 ἡμέ- 
ΝΔ Δ Ν - ρας µέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, 

α {4 ΔΝ . 

βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν 
/ / 

λαμπρότητα τοῦ ἡλίου, περιλά- 
- 9 ΔΝ / 3 ΔΝ 

µψαν µε φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ 
’ Ν 

πορευοµενους. 3 πάντων δὲ κα- 
/ ” Ν - 

ταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, 
/ Ν α / 

ἤκουσα φωνῆν λαλοῦσαν πρὸς 
/ . αᾖν 

µε καὶ λέγουσαν τῇ Εβραϊδι 
Δ Δ 

διαλέκτῳ, «Σαοὺλ, «Σαοὺλ, τί µε 
/ / ΔΝ 

διώκεις; σκληρὀν σοι πρὸς κέν- 
Δ λ ο 

τρα λακτίζειν. 1 Ἐγὼ δὲ εἶπον, 
Ὁ / 5 

Τίς εἰ κύριε; "Ο δε εἶπεν, γώ 
α ι] ο. ἃ Δ / 1606 5” 

εἰμι [ησοῦς ὃν συ διώκεις. ' ἀλ- 
Χο 5. Ν ὧν }ν Ν 

λὰ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ τους 
/ ο) Ν / 

πόδας σου" εἰ τοῦτο γὰρ ὤφθην 

ΕΠΝΥΙΡΕΕΡ ΥΕΠΒΕΡΙΟΝ. 

16 16 Ππᾶσοᾶ ἱπογοΙδ]ο ππ]] 
γοι ελα ἄοᾷ τα]βος {πο ἆσαά ᾖ 
1, πάθος, ὑλοισ]{ πνΙθ πιγδο]{ 9 
ἴμαί Τ οιισ]Ώύ {ο ἆο πιαηγ Οήπσβ 
ασαἰηδύ ο πππιο οἳ ἆοδαθ οἳ 
Νασανοίμ, ἨΠήσο Ἠήπσα Τ αἶδο 10 
αἷά ἵηπ ζογαδα]οπα: απά ΙΙΑΠΥ ος 

ἴπο ραἱπίς Τ οιιῦ τρ η. Ρ2ΙΒΟΠΒ, 
Παγ]ηρ θοθϊγοᾷ ατιον1 {901η 
ἴο οἶ]εί Ῥιϊοδί5; απᾶ ποια 
ἴμ6Υ στο ριέ {ο ἀεαίμ, 1 ρανο 
ΠΙΥ γοίο αραἰηδύ Ίο. Απᾶ 1 
Ῥαπϊδμῖηρ μοπι ο[ίοπ Ἱτοιρ]- 
οτί αἲ] έλο βγπαροσαοβ, Τ οοπι- 
ρο]µσά νετ {ο τογ]]ο (εσας, 
απά ᾖὈοῖπςο οχοοθάἴποΙ παᾶ 
ποπηθῦ μου, Σ. Ῥονβεοπίοᾷ 
ὤιεπι ογοἩ {ο {οτείση οἱ]θδ. 
Τα ἀοίπο Επί, αδ 1 Ἱνοπί {ο Ώη- 
πιβους, ΥΓ απ(λογ]ϐγ απά οοπι- 
πιββῖοι Ὥοπα {πο ομίοί ρτ]οςίᾳ, 
οὐ πι]ζ-ᾶαγ, Ο Ἰᾳπα, Τ δαν’ αἶοπο 
ιο ὅγαγ α Πσ]ὸ {νοπι Ἠθανον, 
4Ώοτο {1ο Ῥνήσμίηοςς οἳ ιο δπη, 
βμϊπίπο τουπᾶᾷ αὈοιῦ ππο, αλά 
Ώοξδο ἴμαῦ ]οπτπογθοά ση(] πῃο. 
Απά πλεν. νο πας αἲἱ {9]]εη ἰο 
το οασ{1ι, 1 λθαγά α τοῖοθ 5ρθα]ς- 
πρ Το τηθ, απᾶ 5αγίπρ ἵπ Ίο 
Έορτου {οηρας, θα], βατ], πἩγ 
ἄο Υοα Ῥονβοοπίο πιοῦ Τί ἵ6 
λανά {ον οι 1ο Ἰοἷς αραϊπεί 
Ἀροθάς. Απάᾶ 1 εαϊᾶ, Ὥ]ο ατί 16 
ἴλοι, Ἠοτᾷ 2 Απάᾶ Ίιο βαἷά, Τ 
απι ἆοδιδ Ἴ]λοπι οι ὮῬ6Γ86- 
οπίο, Ἐπί τῖδο, απᾶ βἰατπᾶ ροή 16 
γοις {9οῦ: {ον Τ Πάνο αΡρθαΓ- 
οἆ 1ο τοι {ον 1ἱ9 Ῥα1ρο56, ἴο 
Παίκθ γοιι ο πηϊςίου απᾶ αν γηί- 

14 

5 Ει 18 γαι βεποτα]1γ ἰταπε]αίσα Ώγ {: Ὦγ ἰλαί, ἵη ἐ1ιο οοπι. 

του. Τε, Ιπογοσαάνο, πας Ἱ Ιπᾷἱοαίίνο οῇ βαγριίςο, -Αοοοτάίπρ 

{ο Ρπμοίααξίοι ἵη Ἡαρθίους βε]οσίοᾶ χοπᾶίηᾳς, πθ Ῥιποιαίο απ 

χουάος 16, ας 18 16 ]αάρεί, οἷο. 

ΓΕ Το τθνῖ]ε «σι. οεδαβ, ἵπ {μία Ῥ]ασοο, ἵς α ΠΟΟΘΕΒΑΥΥ 

1πᾶᾷθεᾶ, {6 18 οοποχπα]]γ 

15 πας ποῦ 45 Βοππο, 1 πού 

βαρρ]επιθμύ {ο οτάίπανγ Υθαίργ5. 

ιο 899 Οἱ {19 Ἠαξεασθ, 

ΠΙΘΗΥ, Οἱ {1θ τιποβισαίοᾶ ἠπιασίπο, {ο Ῥ]αβρμοπιο οι, 

Ῥἱαςρῃσπιγ. 

π{θγς, 

Το 

βροαίς ασαϊηςὺ Ομπεῦ, μ.ς ου {ο βροαῖς ἀἱερηναρίησι οἳ Πάπι, 

ξ Κατα την ὅδον, "οι ἴ]α τὐαμ Ὥο ὙΤοιίο, (Μογ., Βοῦ.) ; 

«ρ]οης ἴ]ιο γναγ,” Εασῖς, 

κ΄ Τηδίηησος οἱ είς {ουπηπ]α 4γο Ίδη, οπι γοθὶς απᾶ ΤΙΟΠΙΑΗ 

α Ναπ οὐ Ἰηβοίία, ο56, 

Αάνονβαπι ςἠπχα]ήη. οπἱοοβ,---ΤΕΠΕΝΟΝ. 
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ΙΙΝά ΙΑΜΗΞ᾽ ΥΕΠΦΙΟΝ. 

πιαίςο ἐ]πθῬ ἃ πηϊηϊθίου απά α υνϊζ- 
ποῬ58 Ώοί]ι οἱ ος (λίησα ἸγΠ]ο) 
ἔλοια Ἰιαδῦ 8οθΗ, ἁἂπᾶ ΟΕ ἴ]οβδο 
ἐμήησα Ίη {μ6 ν/]οΙ 1 π 1] αρροαχ 
απίο ἴποος 

17 Ὀε]νοιίπς ἴἶορ {γοηι ἴμθ 
Ῥοορίο, υπά ου Όιο 9θη{1]68, 
ππίο ὦμοια πο 1 δοις λος, 

18 Το οροι {λεν 6765, απζ 
ἰο ἑάπ 1ο Ώοιι ἀπ εξ Όο 
Πσ]νέ, αιιά ου ο βούοῦ οἱ 
Απΐωπ απέο αοά, ἴλαί Όπεγ πιαγ 
γοοεἱνθ {οισίνεηθες οΓΑἶΠ5, απά Ίπ- 
Πογ]ζαπος αἴποηρ 616 ΥυΠΊο] αὖθ 
πυποβαά 7 {ία ναῦ 16 ἴπ πιο, 

19 ἨπογεαροΠ, Ο Ιήπς Αριϊρ- 
ρα, 1 Ίνα ποῦ ἀἰδουοβίοπό 8ο 
ἴμο ΠδανοπΙγ γυἱείοι: 

90 Ἑιιῦ εἰιθννοά βιδῦ απζο ἐποπι 
οὗ Ώαπιβδοίβ, απά οὐ ὁ θυυβαἱσί, 
απά ἰμχουσ]μουιί α]] {πο οοδείς οί 
πάσα, απά ἐλοι Ὅο ἴἶιο (οπῇϊ]6ς, 

απΏπίς τΕχτ. 

σοι, προχειρίσασθαι σε ὑπηρέ- 
την καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν 
τε ὀφθήσομαί σοι, 3 

/ ο Αα 

νός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ 

18 

ΑΟΤΕΡ ΟΕ ΤΗΙΕ ΑΡΟΡΤΙΗΡ. ΟΠΛΡ, ΧΧΥΙΠ. 

πΕΥΙΡΕΟΌ ΥΠΡΗΡΙΟΝ. 

ηθβ8 ού) οἱ ἐμοςο ἐ]πρς 7ου 
ἴιβγθ 86οἩ, αιά οἱ ὀλ1οβθ {η σ8 
Ἰπ ννμ]οἩ 1 νν]] αρροατ {ο γου; 

Τ ἐξαιρούμε- | 1... 
εξ ρ ύμε ἀε]νονῖηρ γοι {οπι ἴιε ροο- 1 

ΤΩΝ 2196, απᾶ 8οπ1 ἴ]νθ 6 εμ/]]ο8, ἴο 
3 α- ΝΔ - / 
ἐθνῶν, εἰς οὓς νῦν σε ἀποστέλλω» | ποια 1 πουν 5οπᾶ ἴγοι, ἴο 18 

ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ | ΟΡΕΝ ἔπον κ λαῦ Όλου ΠΟΥ 
ῃ , ον / ο α.. 1 τατα οσα ἀαι]κηοςς {ο σ]ιί 
ἐπιστρέψαι ἀἆπο σκότους εἰς φῶς κο) 

ἥ ρ ψ μα Φι ο] απά ΓοΏ} ἴμο ΡούοΥ οἱ Φαΐα 
καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ {ο ἄοᾶ, ενα ἐΜογ ΤΙΝΥ ᾿1ο- 

Ν Ν - .ν ε Ν . . . 

τον Θευν, του λαβεῖν αυτους | οεῖνο {ογρβῖνεπθςς οἳ βἶπθ, ἅπά 

ἄφεσιν ἁμαρτιών, καὶ κλῆρον ἐν η ἠποι αποο Ἰβοά, Ἡ πλριι 
ἴμαῦ αγ δαποῦίῃε ο τοῖς ἡγιασμένοι» πίστει τῇ εἰς Αἱ{] τοκροσ πα Ἱπηο ή 

έμε. ᾿00εν βασιλεῦ ᾽Αγρίπ- Ἰποπος, Ἰάηπσ Ασι“ρρα, 1 19 
πα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ | ηνας ποῦ ἀἰκουοάίοπυ το {]λο 

ἀλλὰ τοῖς ἐν | Ἱεανεπ]γ νἰδίοη, Όαῦ βλονγεά 20 , /. 90 
ονρανιρ οπτασιᾳ» 

- . κε 
Δαμασκῷ πρῶτον καὶ Περοσο- 

Ε 2 Ν / λύµοις, ες πᾶσάν τε τὴν χώραν 
ον . , - 3 

τῆς ᾿ Ιουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, 

Πι5ῦ {ο ἰ]μοβο οἳ Ὦαπιαξδομς, 
απά αὐζογαδα]οπι, απ ἰπτοισ]ι- 
οαύ αἱ ἐπο χεσίομ οὗ ο. αάᾳα, 
πυηᾶ λατ ἴο ο ἀεηῤί]ος, ια! 

"Του νυν, αὈ. αι, Τ[, εαὈςἠὑπίο εγω. 

} Του Λλαβειν, κ. τ. ἠ,, ΘΧΡΤΟΡ6Ο8 [πο ἀῑνοοί οἈ]οοῦ οἳ ἴ]ο 

Βοζομᾶ ΙπῃπΙέίγο, αιά ιο αἱθογπαίο οὐ]εοῦ οἳ ένο Πυδε, Ἱαοῖς. 
Ἰ]ή56 ἶδ απ Ἰηργοβδίνα, 85 πνθ]] 48 ο πιοδύ Ῥουβρίοιοιιδ πηᾳ 

εοπησοίθά ΒΙΠΙΠΙΑΥΥ οὗ Ίπεαπς απά οπζο. ῥαιιῇ5 τνοτ]ς ἵ6 66ΙΙ- 

{οπίίοιδ]γ ακμτοβεοί ππάου (ο Πσαιο οἳ “οροπίηρ } οἶοδεά 

9Υ68, οὐ ὑύίπά οΥο8. "Τ]ϊς Ίνας λές νου], Ὀοῖπο ἀςο]ατθί ἵη 

υΠ45 ρίασθ 45 ἴῑιο οπ οἱ Ἠΐ5 πιβοίοι. Τετ ννοτῖς, Ίν]λοδο οὐ οβ 

νοτο οπ]ἰσπἰοησᾷ, ἶ5 αἱξο οχρ]οῖ]γ ἁςο]ατοᾶ, 1ὲ 1 ἀῑπιποι]γ, 

156, ὐανπίπς {τοπ ἆατίκποξς {ο Πρπ]ές 2417, απᾶ, οοιδοᾳιαμί]γ, 

1λαῦ που τηὶσ]ύ τοσοῖνο, Πτδέ, ο Ῥοηιϊσδίοη οἱ οἴπσ ια απᾶἀ, 

Ἡι ο ποχό ρ]ασο, “απ {π]ιογίίαπσο ΔΙΠΟΠΑΒΕ ἴἶιο βαποθἰῃαά; 

απά λλοπ ασαίπ {ο Πλοαης Το Ῥτοροξοί----' (γουιο]ν Πιἰ (κ, οἳ 

δη ΤΗΣ Τί 18 πιστει τῃ εις εμεε. 

κ. /Πιστει τῃ ει εµε. Ὁ Όαν Ἐπρ]ίθ]ι ἐαπθ]αίογς, απά 8οπιο 

οέμου», ]οἶτ ΙΕ ἠγιασμενος; Ὀέ ἔἶιο γγοτᾶς εροοϊΏγ ογἰάοπίΙγ 

Ώιο σοπ1 1ο Ὦγ πν]ο]ι Ῥο[ίονοις οὐέπίη ιο ρανάοπ οἱ βἶπ, απά 

Άπ. Ἰηΐοτοσί Ἱπ ένο Ἡοπγοπ]γ ἹπΠοτιίαπος.» ἸΠποοίί, τις ἳδ 

βο]άοπι χεργοδοπ{ο] ὮΥ 14ο, Μιὰ ΟΥΟΠ 1Π {]οβο οπδος 1{ 1ΠΛΥ 

νθ, 18 πο πιογο, ἱηο]ἡρΡΙ τοπαειθά ' π γοσατά ο)" ἔπ τε- 
{στοπου ἰο,) οἨ, ὧν ογάςγ ο 8Οπ1ο επᾶ, οἳ οὐ]οοῦ. 

Εις Ξς πιστει τῃ. ΤΗἱ8 16 ἴμο ἀῑδμποίίνο απά πιοςδί οἩλνας- 

ἐοηϊφίο ἐπαίγιπιοπὶ ἵπ ο Ἐνπηρε]ὶοα] ἀῑδρεπδαίίου, ος {ιο 

Ρτοβοπί οχἰεῖπρ αἁπιπἰκίταξίοπ οἳ πο τοπιοᾶἱα] ΕΥβίοπι, οοπ- 

Βιπηπιαίζθἆ Ιπ 11ο ῬοΓΡΟΠ, ἴΏο τηϊδεῖοη, απᾶ {ο νοιῖς οἳ Εἶιθ 

Τοτᾶ ἄερας ΟἨτὶς, Ἐαϊθι 16, Ἀοψογευ, Ὀπό απ ἰπβίγαπιοπέ, 

16 15 πθγος αη τ]Μπιαίθο οπᾷ, Ὀαὔ 3, πσς 8 {ο ιο αἰαίππηοπέ οἱ 

υἡπηφίο οηἆς. 

πο {ταπε]αίοτε οἳ νο Ἡοσοίγοά Ῥοτβίου Ἱνοτο υἲί ατΏί- 

Ίτατγ ἵη ἀλοθὶγ τοβροοῦ ἰο ἴ]ο Ῥιθδοπσο οἱ ἴλο αγι]ο]ο. Όὥοπιο 

/Γο74) Όπιον 11ογ Ἠανο απηλλι]α{οά 16 Ίω εΠαίρ γογείοπ, Ί/Ἡθη 

{ο αροβί]ο5 Ἱννοίο 16 ας αἱ Ἱπιρογίαπί {ο ές Ῥήοροτ αιιἆ ρίο- 

Πιαῦ]ο απαογβίαπαῖπς οὗ {16 τηἰπᾶ οἳ 11ο Βρίπιί, 

Πιστις, Γαὐ]ι, ππᾶ }) πιστι, {πε Γαλ αἲο νου ἀῑείϊποί 

Ιάσπς8. νο Ἠαγο {5 πιοδῦ ἱπιρογίαπί οοΙΠΠΙΟΏΠ ποάπ 1η ἐ]ο 

αροδίο]ίο πγπ]ἶπσε ἵπ πο νου ἀῑΠενοπίέ, ἀϊδήποί, απᾶ οἶοατ]γ 

αρρτοσϊαῦ]θ αὐμαάςς; σι]εοιίυε]ί απᾶ οὐ]εσίυείή οοπίσπι- 

Ριαίσᾶ. Ἴγλοη αςοᾷ φωὐ]σοιζυεῖ, ἵπ Το[δγοποΘ {ο ἃ ΡέΤΟΠι Ἡπ- 
1ος 16 Ὀεσσπιο {δαΙ ἐλο δαὐ]οοί ο α Ῥτοροδίέίο, {6 6 αἩ- 

ατοἈτοιδς που οΏ]οσμίγο]γ; πε ἴπο απ]οὶο αἱνναυς, οἳ πνὶ ει 

β6οιπο οίλας ἀῑςσπραϊθπῖας οοπποοίΐνο, ἱπᾶἰσαίίγο οἳ 195 εροσῖα] 

βἰσπίῆσοβησα απᾶ αβεοοϊαίίοη, ΌΟπ ἐαππίπρ {ο Ῥαυβα ερ]επᾶίά 

ἀσγο]οριποπό οῇ ἴπο γοπονπος ΄' οἷοιᾶ οἱ υἰέποερος,} ο 6απ]- 

Ώχοῃς {1ο πηἰσΏέγ πποπ οἱ {α16Ἡ {ο ἁρπιοπδίγαίο Ἠΐδ οἵνη ἀο[- 

πϊείοι οἱ 16. Το Πυδὺ ἆοβπορ {αἰδ, απἁ ϱἶγεορ ἑυεπίη-ἔ]ιγοε 

εα5ες οἳ 18, Πας να ίνα οἳ 16 ας α ρτἰποϊρ]ο οἳ αοἰ]οι ἵπ Τ{5 εδ 

σού. ἴπ απο απά 6Υογ Ο169 οἱ {μθδθ οπδος Ιὐ ἵ8 σπατ]οιις. 

Τα οοπο]αδίοη (Ποῦ, 11 : 9) Ἡο ΒΥΕ, οὗτοι παντες µαρτυρή- 

Όεντες δια της πιστεως. 1λιαβ ἀἰδΗἠπραϊςλίηρ {ια Γαἲ]ν οΏ]οο- 

νο], ἴτοια Γαλ εαὈ]οσιίγοΙγ οοπἰοπιρ]αίοά :---ᾱπ Ἰπ]λοτίαποο 

(γοιισ]ν ἐἶιο [μλ(1ι. 

1λις εµε, ἰοιυατᾶς Πιο, {Πίο πιο, πο απ] τά απά οἰάτα»Υ 

{οππα]ας οϐ 8ροοεἩ. ἩἨΛῆι τεβαγά ἰο πι, ΟΥ Τεδρεοίπρ πι6, 

απο ποῦ οπΙγ ροοᾷ Ἐπα]ίκὴ, Όαέ ας {αςΠΏοπαβ]ο 46 Πίο πιθ, ἐο- 

τοαγζ πιε, σοποεγηΐπᾳ πλέι Ἱέοη πιθι αὖ πι, αἲἱ οἳ πλ], απά 
ΤΙΑΠΥ Εἰπηϊ]ατ ατο, ἵπ σος. Υ6Υ., οοηβε{ἑα(εά τοργοβοπία/(ίνορ ς{ 

εις, ἵη 198 πάπποτους απἀ γαι]ους α5δοσΙαΜΙοἩΒ, 
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ΚΙΝαά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΒΒΙΟΝ. 

ἐ]λαῦ 61ου αασυ]ᾶ τεροπύ απά ἔατῃ 
ῖο ἀοᾶ, από ἆσο γνοι]κς πιοθῦ {ου 
τορθηίαηοθ. 

91. 1ου ἴ]θβε οιᾳ5ο5 {πο εν 
σαας1ΐ6 πα 1 {πο ἑοπρίο, απᾶ 

γγοπί αροιαδ {ο ΚΙ] ϱιο. 

90 Πανίης ἰ]ιοίοιο ορἰαϊποά 
Πα]ρ ος ἀοἀ, 1 οοπάπαθ πηζο ὑμ]ς 

ἀαγ, ννπθεείησ Ῥού]μ {ο πα] 
απᾶ σιααῦ, δαγίπς ποπο οἶλου 
ἠήηρς ματ μοβ νο] ο 

Ῥτορ]μείς απά Ἠοβθς ἀἱᾷ βαγ 
αἰου]ά σοΊηθ: 

95 Τμαύ Ομτὶςζ εποα]ά εαῇου, 

αμά αυ Ἡς 5λουμ]ά Ὦο6 ιο Ενςὺ 

ἐπαῦ ποπ] 1ο {οι ἐμο ἆθαά, 

απά ελοι]ᾶ επθν Πσ]ί απίο ἴλο 
Ῥεοβίθ, απἆ ἐο μα (οπίΐ]ος. 

94 Απά Ἡ8 Ίο λα β6ρα]κο {οΥ 
πιδα]{, Τ)εβύας παῖά νυν] α ]οαά 
γοίοο, Ῥαα1, ύμοι οτί ροεῖζθ Εγ- 
8ο: πηυο) Ἱεαγηϊης ἀοΐ]ι πηα]κ 
{ᾷιοῬ 1ηαά. 

96 Ὀαῇ Ίο βαἷᾶ, 1 ἄἲα πού πιαᾶ, 
Ποδῦ ΠοΡ]ο Ἑ θείας; Ῥαὔ 9ρουῖς, 
{ον6ὰ ἴἶιο νους οἳ ὑναζι απά 
ΒΟΡΘΙΠΘΑΒ, 

26 Του ιο Ίϊπς Ἱεπουγεῖῃ οἳ 
ἴλπαβο πηρε, Ῥοίογο Υπο 5ἱθο 
1 βρεα]ς {6οἰγ. Έου 1 απΏ Ῥογ 
αυπαἆεᾶ ἰ]ιοῦ ποπο οἱ ἔμεξο Βήπας 
8νο Πἰάάσα {νο πάπας {ου λ]ς 
{πΐπο πας ποῦ ἄοπο ἵη α 60ΥΠΘΝ, 

ΠΕΕΚ τΕΣΤ. 
3 / . . 3 

ἁπαγγέλλων μµετανοεῖν, καὶ επι" 
/ 3 8 Ν Ν 3/ . 

στρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν, ἄξια τῆς 
” 

μετανοίας ἔργα πράσσοντα». 
Ἠ ἕνεκα τούτων µε οἱ ᾿Ιουδαῖοι 

συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ, έπει- 
ρῶντο διαχειρίσασθαι. 3- έπικου- 
ρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ τοῦ 

Θεοῦ, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης 
ἕστηκα, μαρτυρούμενος μικρῷ τε 

καὶ μεγάλφ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων 

ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν 
µελλόντων γίνεσθαι καὶ ἸΜωσῆς, 
3ὅ εἰ παθητὸς ὁ Ἀριστὸς, εἰ πρώ- 
τος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φώς 
μέλλει καταγγέλλειν τῷ λαῷ καὶ 
τοῖς ἔθνεσι. 3 Γαῦτα δὲ αὐτοῦ 
ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος µεγά- 
λῃ τῇ φωνῇ έφη, ἠαίνῃ 1αὔλε" 
τὰ πολλά σε γράμματα εἰς µα- 
νίαν περιτρέπει. :Ο δὲ, Οὐ 
µαίνομαι, φησὶ, κράτιστε Φῆστε, 

ἀλλ᾽ ἀληθείας καὶ σωφροσύνην 
ῥήματα ἀποφθέγγομαι. 3 ἐπί- 
σταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασι- 
λεὺς, πρὸς ὃν καὶ παῤῥησιαζό- 
μενος. λαλῶ' λανθάνειν γὰρ αὐτόν 

τι τούτων οὐ πείθοµαι οὐδέν' οὐ 

γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγµένον 

Ν 

ΠΙΕΥΙΟ5ΡΏΌ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

[ου αμοι]ά Ιε[ογΙη απᾶ ἔπτη 
ίο ἄοᾶ, απᾶ ἆο Υνοχί ΡἵοροΣ 
{ου το[ουπισΒοῃ. Του {ποαξθ 

οπᾳ56ς8 ἐῑιο ους πεϊἰσοᾷ πιο ἵῃ 

ἠτο ἔοπρ]ο, απά ἰχ]οᾶ {ο ΓΠὶ 

πιο. Πονίαςσ, Πονθναι, οὗ- 

(αἱπος {μα οἱῤ ος ἄοἀ, Σ σοιι- 

πας {ο θμς ἄαγ, ἰεεμγίης 

Ροῦμ {ο Πας]. απᾶ οτοαῦ, 84Υ- 
Ίησ το οὐ]λθυ ἐμΐησς ὕμαπ ἐμοφα 
ΝΥΠΙΟΗ λα Ῥτορ]οίϐ υπά Μο- 
βο5 ἀῑά 5αΥ Ἱνου]ἆ οοπιθ: {λαί 25 
λα Οµ188 Όνσας {ο εαΠου, παπά 

ἴλαί Ἡο Πτεῦ, ὉΥ Π18 1οβ1160- 
ἐίοι. ΏοιἨ. ἴο ἀθαά, υοι]ά 

5ου Πρ]ῦ {ο ἴῑιο ρεορ]θ, απά 
{ο ιο (ομύϊ]σς. 

Απᾶ 45 Πο {μβ δΏο]κο {ου 24 
Πἰπιβο]{, Ἰδορδύις αἱ νυν] α 

Ιοιά νοίσο, Ρα], Τοι αἲο πσᾷ, 
πιπο] Ἰθαγμίηρ Ἠαβδ πιαζθ γοι 
πιας. Ῥ μ5 19 86078, 1811 ποῦ ΠΔ, 15 
πιοδῦ. οχοθ]οπί Ἑ θείας; Ῥαΐ 
ερεα]ς ἴἶλο Ίγογάς οἱ ὑνα(] απᾶ 
οἱ α βουπά πιπά, Ίου {ἶιο 26 

Κπσ πο] κπονς οοποειπῖηρ 
ἄιοβο {]ησς, Ῥοείοτο ΊΥΠΟΤΗ, 
Πιονοίοχο, Τ βρθΏ]ς Ῥο]άϊγ; {ου 
Ι απ ρειςιαζεᾶ ὑμαί ποπο οϐ 
ἔμοβο πίησς αὖο Πἱζάἆσι (οπὰ 
μέγας {ου ἐλὶς ἴπίης ας πού 
Ῥοση ἆοπο ἵπ α "οοχηον. {πρ 2 

« 90ππο 1ηα]ο 1 πο απο βΗ]] πιο Ῥοπθίταίσᾶ πηὶἩ Ίο οοηνῖοθίοι {]αῦ 

µετανοεω αΠᾷ µετανοια Βλου]ᾶ Όο ταριθβοπίθά ἵπ ηἰἱ οπ5ο ὮΥ 

το/ουπι απᾶ }ζ/ογπαίοη. Ἔλον 4309 ποῦ οηπϊγπ]οπίΒ {0 µετα- 

πελομαε Ππᾷ µεταµελεια. Ἅψμοι απά Ίο ο ΠἨΠοίγ ΒρίηΕ 

πδαρ νο ους, Ίνο β]ιουι]ᾶ ποῦ δο οπ]Ψ οπο, Ῥαπήσπίία 8 

ποῦ {ο/ουπιαίο, «Α. οπηρο οἳ γίονα 15 ποῦ α «Ἠαπβο οἳ «η- 

ἀιιά, που  Ἠαηβο οἳ Πίο, Τα εἴπηθια ε]οπ]ά ποί οπ]γ Όο 

Ροπέοπέ---οριυοξ, απᾶ Ἱποπτα οὖος ιο Ῥαςί---ποῦ τηοχο]Υ ϱΥ0/ῶ9 

εΓουπιαιίοπ, Ὀπὲ ο ο0ογῇς υπό, 0 Β{80]θ {ο Απολ Ῥγο[οβδίοη 

οἱ το[ονημα[ίοη. Ἡεταμελεια Ἰ Πιοτο αίηγιά ππᾶ 8οΥγοιυ/ιε] 

γοηπζπΊκεσποσ οἳ ιο ραδῦ Ῥηομπανῦ γην {σανα] {ονοροᾶίπσς 

οὗ ἴἶιο [αΠίαος Ῥαῦ ο 6Ἠπηρο οἱ ν]οπβ, α απσο οἱ ππᾶ απᾶ 

ΡΙΥΡΟΡΟ, α οἨπηρο οἱ Ἰοανέ ππᾶ οἱ Πο ανὸ τορτοβοηίοᾳ Ὦγ µιδ- 

τανοια. Ἴμοιο αἲὸ ος πιοοῦ απᾶ βαἰίαδίο ἴο π οἩσπσο οἳ 

γίανθ απᾶ α οαηρο οἳ Ἰθαγῦ Ὑ]ήσΕ 9ο ομ]]οῦῇ αρογίς πο ου 
τερεπίαπισς, 

π Εεπαῦητος ὅ Χριστος, πηὶσλν οἰλογνίςο Όο τοπᾷογαᾶ, ιΥ]οίου 

εις Ομ σα ον. Ὄο Ὑγοίίο, Μογ. “Νο π]αίμον µο πας 

εα[οτ Ίη ογᾷος {ο {1111 {]ιο Φοηϊρίέατο.”. Ἠπο]κοίέ 
εξ ὅτε, Ἱ. 6., ἔ]ιο εἶρῃ οἱ α πιοᾷοταϊοᾶ αθεετηοπ.. Ἠασίς,  Ἰλιαί 

ἴιο Ο]θέ αυοι]ά εαβον ἄθαίλμ, ναοί, Ῥουπς « οσοι] εαβον, 

Τοπιρ., Ὠοοίμε. «Αοοοιζηςσ Το Ταοκοίί, {μο Αροβίιο “αρ- 

Ῥνοπσ]ιο {1ο απεζξίοπ οἩ ιο οσωίκι αἰάο οἳ 18, ποῦ οὗ ο 

Ογήκίαη, απᾶ ἰἶναῦ γναβ, ν]ιοίῖναι {ιο οξδία]ι Ῥοΐης διιο]ι αξ ΠΙΑΠΥ 

ΟΕ ἐἶνο ζοπ/ς οχροσἰσς, οσο ει/]εγ. Ό]αίθ πλα]κο δε ορια] ὅτε, 

ναί, τ- ναί Ίο ανου]ά εα{ἴου, απᾶ ἐἶναῦ ιο ινου]ά το, οἵο. Ίο ἵς, 

Ἱπάοσᾷ, ἴλιο προτοτοκορ εἲ των φεκρω» ΝΙΣ Οίας, ἘῬπί 

ειο] Ίναθ πού ἴλο Ἰορρῖα]ι οχροσἰοἆ ὮΥ ἴμο ἆονδ. Απᾶ, {ἶοιο- 

{ουο, πο ροΐϊηε Ἱπ ἀοραίο Ίνας ποστ, ποσοτᾶῖηρ ἴο Ῥτορβθογ, 

νο ΜΠοξεία]ι εοιίά εαῇον ἆσαίμ. απ] Ῥτουσοί {ναί Ίιο οοι]ά ἀϊς, 

αὐά ἆἷά ἀϊο, αοοοτά(ηρ {ο ένο Βουἱρίανοβ. 

π Σωφροσυνη, δοὐγίοη. Όο τομάστοᾶ ἵπ 1ὲς ἔννο οί]ου οσουῖ- 

ΥΟΠ6ΦΒ ἵπ Ῥαυ” ή ήησς. Τὸ 18 απ απθϊ(μοςίς οἱ μανία ου µαένο- 

µαι-- αληθειας, οἳ ιδ], « α5 ορροβοᾶ ποῦ πιογο]γ {ο [εολοοᾶ, 

Ῥαΐ {ο πο Πιποῖας απά Ἱνα]ἱαοίπαβίοης οὗ α. ἀἰδονάουεᾶ {πζε]]οοί." 
Ἠπο]κοί!, 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΗΡ) ΥΕΙΘΙΟΝ. 

97 Της ΑσήῬρα, Ὀοε]ονοεί|τοῦτο. 
ίμοι ὑμο ρτορ]ιοίς ! 1 Ἴκπονν (]αῦ 
ἴποι Ὀε]αενεκέ, 

96 Τ]μει Αρρρα καῖᾷ απίο 
Ταα]. Αἰπιοςῦ ποια ροιειαἀαςί 
πιο {ο Ῥ6 α ΟΗΤΙβΙδΗ. 

[ὴ / 
οτι πιστευείς5. 

απΕΕΙ ΤΕΣΤ. 

πιστεύεις 
᾿ Αγρίππα τοῖς προφήταιρ; οἶδα 

38:0 δὲ ἄγρίπ- 
πας πρὸς τὸν Ιγαῦλον ἔφη, Ἐν 
ὀλίγῳ µε πείθει «Ἀριστιανὸν 

ΠΕΥΙΡΕΝΟ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

βασιλεῦ| Αρι“ἝῬρα, ἄο γοι Ῥε]ϊενο ὅμθ 

Ρτορ]είαἩ 1 ]ςπουν ὑμαῦ οι Ῥο- 

Ἠθνο έἨλοι1. μον Αρβιρρα εαἷά 28 

{ο Ρα, Σοι η α 1 06]6 πιο ροῖ» 
βααᾶθ 1ηθ {ο Ώθοοπ1θ ο «ΟΗΥβ- 

9 Ἐν ολιγῳ---χρονῳ, ὧν α ἐίίο Επι, «Αὲ ἰ]ῖο Ταίε Υοι Ρει- 

Ραπζο 1Ππο {ο δθ α Οµδήαη, ΕΥ ἰαίπος εν ολιγῳ α8 φιατίῖ- 

αέέυε Ἰπδίοπά οἱ ἐοπιροταῖ ἨἼογος Ῥάηρς ου 1Πὶ5 6οΠΡΟ {Τοπι 

ἔλο οκρτυοδδίοπ, 6 ππἰ]ι Ἡε]ο ο[[ουέ γοι ρονβισᾶθ πια ἵο Ῥεοσπιο 

α Ολη.) Τπ οἔλου πγογάς (βπἷά βαγοπδίἰσα]1γ), “γοι-αρ- 

Ρο] {ο τπο 5 1 γοι {]οιρ]ό πιο 8Π 045Υ οοηγΥοτῦ {ο Υοτ 

{ή ο Θπου]ᾶ εν µεγαλῳ, αοοογᾶῖπςσ {ο 6Υ. απᾶ Τί, Όο 

πάορίοᾶ αξ {ο οττοπύ γοβύίης ἵπ Ῥαυ))ε τορ]γ; Ἰηείθπά οἵ εν 

πολλῳ, 1Πἱ5 γνου]ά δε οοτγασῦ; Ῥαΐῦ ἐς {οβήιποπγ {ΟΥ πο οοπι- 

πιοπ ἐοχί ουἐγοἰρῃς μαι αραϊπςῦ {6 Πασις, Ἠεαπάον, Ώο 

Ἰμοίίο, 16 {8 αἲ Ρυοβοπέ Ἠθ]ά {ο Ὦο απρ]ή]ο]ορῖσαὶ ἐο ἐγαπε]αίο 

εν ολιγῳ α]πιοδί (Ἠσεζα, ἀτοβίας, 1ύπρ. Ὑου.).  ΤΠο τοοὶς Του 

ἐλέ 56π5ο που]ά Ίανο ῬουἨ ολιγου δει, Οἱ παρ ολιγον. 

Αρτῖρρα αΡρροα!ς {ο Ἠαγνο Όσρθη τπογοᾶ Ὦγ ἔἶιο αροβ/{16)ς εατηθδέ 

τη ηπον, 16 αἰίοπιρίς {ο οοπσσα! ΐ8. οπιοθῖοπ ἁπάθγ {πο {ουτη 

οἳ α ]οεῦ/) Ἠποῖς, 

ὙΨΠαίθγου τωᾶγ Ἠπγαο Ῥοβι Ἠῖς πποῦνος ος σοηγ]οί]οτβ, Β1- 

οοταῖγ ος ἸπβίποσταΙΥ αχριθβδοᾷ, ο ρἶνονῦ οοπβρὶοιΙΨ απά 

οπιρἠαςίς {ο ἴπο Ο)νςίαπ Ππίηο 45 ἴλοι οἳ βοπΏο ποίοαίγ. 

Α8 {ο ο ονἱσίη οἳ 1115 παπηο, ἐλο οοηβἰἁθγαδίοι οἳ τμὶσμ τνο 
ἀο[ογτοᾶ {ο ἐλίς Ῥίασο ὑουρ]ι οσοαγτίης οἩ, 11 26, πο αἲθ 

οπ]]οᾶ προπ {ο ποσο, ΤΠο υγονᾶ Ἀριστιανος ἶ6δ Γουπᾶ οπ]γ 

έπος Επιος ἵπ {πο Ολ]θίαπ Βοήρίατος, Αοἲς 11 : 20: 261 38: 

1 Ῥοε. 4: 10. Ὑποί]ου {λς παπὶθ Ίνας δε] πιροδεᾶ, οὗ. 1π]- 

Ροβοᾷ οη {ο ἀῑεοίριος οἱ ΟἨτὶςῦ ὮΥ ἐλοίν οπεπιίοβ, ἶ5 εΥοπ ού 

ο Ηραίοᾷ ᾳιοδίίοπ. ΤΠο οοπι, τοῦ, τημίτος {μα ἀἰδοίρίες ραδ- 

σέυε ἵπ χοσο]γίης {μὶ πβτης; βο ἆοος ἸΓαἷοί, Ματά,, Ὁοᾶᾶ., 

ΤΠοπαρ., Ἠοοίμ»,, ου Ἐγπᾶ., Οἵαππιος, ἴμθ ἄθποναῃ, {ο 

Ἐ]ιοίπις, αἲ] ἸγΊηρ Ῥοίοτο πιο. 1 Ί8γο Ῥο[οτα τπθ αἱδο ο Πιοπάσν 

Ῥο]γρ]οῦξ, ραυ]κ]οᾶ Ὦγ ἙῬαρξίου απά Βοπ6; απᾶος {16 ΒΗροί- 

τὶσῖοη οὗ ἐπο ἀἰκήπραίε]οά Ὦτ. Τι. Τη ή αἀιηϊγαδ]θ τνοτ]ς 

αὐ οπο ΟΡΟΠΙΠΕ, Ἡο Ἠδγο {ἐῑο ἨΠοῦνονς; ἀτεοῖς, Ἰαΐίπ, ἄθιπιαη, 

Ένοποᾶ, Θραπίςα, Τα]ίδη, απά Ἐπριίςα Ο]ά Τοαξίαπιοπέ απά 

ΝοΝ; απά ἵπ αἲ] {μοςθ, 8ο {αγ α5 Ίνο απάσγρίαπα {λλοπα, τνο ᾖπιά 

ἴποπα απαπίπιους απᾶ υπίίουπι π Ρυοξοπίήηρ έλο ἀἰςοίρ]ος αἲ 

ΑπζοσὮ ποῦ α5 αοἰζυς, Ὀπῦ αδ γαδεῖυθ, Ίπ τοσθἰγΊηρ ἔ]ιο ΠαΠηθ 

Οία. Βαρογαάἆοᾶ {ο ἴμοβο απὐ]οτίθίος ο Ἱπιργοβίγο 
Γιο Οναξ ουοςΥ ογεαίατο ἵη {πθ επἱτουδο ἶ5 ῥαδσίυει ἵπ τθσοϊνίπα 

ἃ ὨβΙως, οοπΏΒἵπης ουν οοπγ]ο({οης πας ποἰέἡαετ Ῥαμ] που Ὥαιπα- 

Ῥα8, πος ΑΠΥ ἠπερίτοά πΙαη, ἔμοη απά έλατο, ᾖτδί οα][εᾶ ο ἀἱκ- 

οἱρίος οἱ ΟἨηΐδέ δὲ Απέίοσϐ Ολγίκίίαπν. ποιο Ηβίουγ, {γοπι 

15 Πτεύ {ο 195 Ἰαδῦ Ῥαρο, Ῥγοβοπίβ ἡμίς νίθιν. (ἄοά Ἠϊπιδοίε 

βατο {πο Πτδί πΙΆἩ ἃ παπιο, Αζαπι Ρᾶγο {ο ΕἱΒ σν{{ο {6 παπης 

Ἔνε, οἱ {γε απᾶ {ο ἴπο πνλοὶο απίπια] οτθαξίοπ αγουπά Ἠΐπι, 

ο ἀῑά εἰς πποτίς 6ο αρρτορταίαιγ ε]ιαί αοἆ σοπβιπιας 1 αἲ]: 

{ος ΜοβθΕ Εαγ5, '' Τ]ο Ἠοτά ἄοά Ὀτοιρῃ]έ οτοῦΥ Ῥοπεί οἱ {πο 

Πο]ά, ππᾶ ογοτγ {1 οἳ 1ἶιο αἰσ {ο Λάαπι ἐο 869 πνΏαί ηο ππου]ά 

σα]] ἐἶνοπι.. Απά ν]αίσουγον Αάαπι σα]]οά ογοῦγ Πνίηρ οτοπίατο, 

ελαξ Ὀσσβπιο {Ἡο Ώππωο {]μοιοο[,) «ἄσπ, 2:19. Αάαπι 1νας, 

ἠλοτοίοτο, ἔ]ο πιοςί Ἰοπτηςᾷ ζοο]ορῖδέ ἐπί ουου νο. 

Ἑιαὸ το πιαδὲ Ἠσαν {ο ργο[ουιιά Ιζἱπο] οἩ {μίς νοτῦ οὗ γες- 

πιαἰΐχου. «Χρηματιζω (οἶιγεσπαιίου) ΑΠΙΟΠΡ ἴμο ἄΤοθίς ἵπ 

Αἰσα Ἰπα]ομίθά {ο ἰαπδασί απ] ῖπς, οἳ 850 ἴο Ἰππδδοί ἃ 

πιαἰέου (λαὶ 19 Επου]ά ἔἶοπσο οὈίαίπ α πηπηο, Ἠί6δ οὔη ὙΝουάς. 

τοι “! Αίοὶς εγαἰ τεδ αβέγε; αγιιά τεσσηβίογεδ Το ία αξεγε 

μὲ ποηιοη ἐπάε ααἰογίοατὶ Ἰήπο σἱσπίβοαίίοπο ὑπίταποἰένα.) 

Τη οοηδυ]ήπα Τ]ιδσαωτις (γαοιο Πέπιςιιᾶ, δἐοεµπά ην Οοπείαη- 

ἐνέ εί]ιοζ η οἱ «ε]ιτουσ[ὴ11, Ἠεδσταίις, αοποϊππιαξιδ, εἰ αάογηα- 

ἰᾳ5, σἰιιᾶίο εἰ ἐπαιιδίτία (μιε]πιά Ποδεγίδοπ, Οαπίαὐγίρία, Δ. Ὀ. 

1076, πιο Ἠπά ἐλίς παπιο ἁ]αίοά προπα Ίπ ἐμθ Ίγοτάς {ομοινῖπᾳ, 

{ο νδ “ Χρηματισαι τους καδητας ἄριστιαμους, ὨδΙπ ΟΟᾳπο” 

πιοηία, ποπηήπίρας ἵπιροπί ποἰοῦαπέ οκ περοίίο ᾳαοά ἐνασίαδαπέ, 

το] οκ ο/βοῖο απο Γαηροδαπίας: {σπα οτασυ]ο χοᾶᾶο. «Π6δροη- 

δυπι ο αἱ ροδμίαία, αῦ πρεσβειας χρηκατιδει». Ὠϊοδστις. 

Το Ελί5 ΠΐρΊ αα(λλοχίϐγ το ϱ]ια]] οπ]γ αάά ἐἶναῦ οἱ Τοἱρὶος Οµί6. 

Ψασγα, Ἱοπάσα, Λ.Ὀ. 1660: ἁρηματιζω, οµαε, ποπῖπον Ώἱν]- 

πἰζπς πιποῖονγ. Ῥοπι. 7: ὃ, χρηµατισει, νουπδϊίαν 5ο]. αζα]έογα 

---θἨο 8]πΙΙ Ὦο οπ]]οά απ πάα]{ογαςδδ.}. Αοΐς 11 : 20 16 Ιπάϊοπίος 

ο ὃε εαἰ[εᾷιὸ «Μο Ὁο παπιοά,) ποῦ {ο ομ]] ἐἩετηβοῖνος. Ἰμοῦ 

35 Ἠεας Παπ] ο Η]ο Δαγίλον,  Οπβοήέασ, ἠηροδμεγἰπίπε 

Ογέκιἑ Φεεἰαίοτος οἱδὲ ἐροί Ίιοο ποηιέη, απ ἐιᾶ ποορρεν]πῖ αἲ 
αἶ]ς, Ολίς οα]ζοτος 1ρ6οβ ΡτΙπιήτη πδορ 9556 ΟΕ απο αι 

πρροϊ]αίοπο ποπ Υηοάο Ῥρτοῦατὶ ποφαῖζ, δοᾷ οὐίαπι ργαγίθις Πο 

βατὶ Ῥοΐοςδύ ατραπιαπς, Ῥηπιππη οπίπι, ϱἱ βἰϱὶ 1ῃδῖ Ῥοσυ]ίητο 

Ώοπιοπ γἰπάἰσμββοπέ, ἰηγίάίαπω αἆγοτβαβ 5ο ϱυαγἰογοῖη οχοϊ{ᾳθ- 

βοπ, οὗ πιαρὶς πιαρίδητιο αἱηἰςεοσ ιν Γ]αί ἴιο Οἰιγέφίίατι 10οτ- 

ο]άμετο ρἰασεά λα παπιο προπ. ἰοηιδείυςδ ἐς πο οπζ ωοίᾷ οί. 
αἰῑ κεοτφίωγαῖ ευἰάεποε: ὃιέ οαη ὃᾳ ἀεπὶσα τοι πυοἱα]νίη! αἲ- 
σιώπεπίς. λε ιαά αδθεγεᾷ, ο υἱπαἰσαίεά α τὶβ]ιέ ἰο ἴἶνε 

πάγιο, να τοοιζ Ίαυε οπἰ εποἰἰεᾷ α ιογο ϱΤίευοιμς σπηεῖίή 

αραἰπσὲ ἰ]επιδείυσς, απ Ίπογο απ Ίπογο ποιγὶσ]εά 1) ο 
τοπβοποά Ιζαϊπω]. ἈὨορίάος, ἐ]νο ἄτοο]ς ἑοχέ, [ατ]γ Ἱπίοτρτοίος, 

αΏοτάς πο ααὐπουϐγ {ος Βαοῖι απ Ἰάσα, ΤΠαῖ 6 πια υΙ αἲἱ 

Ρτορτίθίγ, απᾶ γη] Πμέ]ο οὗ πο τθαβοπα)]ς οῄσπεα, που Όο 18- 

βυπιοά απά Ίπουπ ὮΥ ἴιο ἀῑβοίριας οἱ Οπὶδί οΥουγΠεΓθ, ἵ8 

ποῦ {ο ῶ9 αιοβ(]οποᾶ, ϱἰ Ιθα56 σοπποΒ πού ηθαία ους ργοβοηέ 

Ἠουίποπ. ι 

Βιέ 16 πιασ Όο εαἰἀ, ους ποῦ πο Ιποτᾶ χρηµατιζω ἵπ Ἡο- 

Ῥτοιυ Βίγ]ο ἱπιπιαίο α Ῥϊνίηο οτασ]ο Ὅοερ 1 ποὺ Ίπ {πο 

Οµηβέίαπ ΟΙΥΤΟΠΟΥ ΙπΙΡΙΥ οἳ Ἰπγοῖνο α Ὠἱτίηο σοπιπιπῖσαιίοη, 

οἵ βιρβεβίίοπ2 9 οὖπ ροβ]ἐγε]γ ΒΑΥ ἐμοῦ πνλ/]θ 418 τηαγ 
βοπιοῄῄπιος Ὦο {ο ομδο, 16 ἆοοβ πού ποορββατ1]γ Ιπάϊσαίο δαοῖν απ 
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99 Απᾶ Ῥαπἱ φαῖᾶ, 1 υνου]ά ἴο 

ᾳοἀ, {Όαῦ ποί οπΙΥ ίποι, Ραύ 

8ἱδο αἲ] λαῦ Ἰθας πιο {Πμῖᾳ αγ, 

Ίνετθ Ὀού]ι αἰπιοβῦ, απιά αἱζοροαί]ιευ 

ΒΙΟ 48 Ι απ1, οχοθρύ {]θβθ Ῥοπάβ. 

89 Απά ν]λεηπ ο Ἰπά ἔναΒ 

6ρο]οἩ, ἴο Κπρ 1959 αρ, απά 

116 ᾳοΥΕΥΠΟΥ, απᾶ Ῥοεχηϊσοθ, απᾶ 

ἴ]ιαγ λαῦ οὐ σα που: 

81 Απά ν]οη ΜΠΘΥ π6υθ ϱοπο 

αξἰἀε, ἴπεγ {α]]κεά Ῥούνγθσν {Ποιι- 

Εοἱνθβ, βαγίηςσ, ΤΗΙ8 πιαπ ἀοείῃ 
πού]μ]ης νυονμγ οἱ ἀεαῖῃ, οἳ οἳ 
Ῥοπάς, 

35 Τ]οι βαῖά Ασιηρρα απο 

α.ϱςσυς ΤΕΧΤ. 

γενέσθαι. 3) Ο δὲ ΙΠαῦλος εἴπεν, 
Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ, καὶ ἐν 
ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ οὐ µόνον 
σε, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούον- 

τάς µου σήμερον, γενέσθαι τοιού- 
τους ὁποῖος κἀγώ εἰμι, παρεκτὸς 
τῶν δεσμῶν τούτων. ὃὃ Καὶ ταῦ- 

τα εἰπόντος αὐτοῦ, ἀνέστη ὁ 
βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν, ἡἥ τε 
Ἱερνίκη, καὶ οἱ συγκαθήµενοι 
αὐτοῖς.  Ὁ καὶ ἀναχωρήσαντες 
ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, 
"Ὅτι οὐδὲν θανάτου ἄξιον ἢ δε- 
σμῶν πράσσει ὁ ἄνθρωπος αὗτος. 
ϐἣ᾿ Ηγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, 
᾿ Απολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρω- 

ΕΝΙΡΘΕΥΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

απ, Απά Ῥαπα] ραῖᾶ, ΤΕ πνου]ᾶ 29 

{ο ἀοά, Ειαί πού οπἱγ οι, Ὀαύ 
815ο αἲ] οί Ίισαν πιο ὑπὶ ἄαγ, 

Νορ, ἵη ο Πῇς ΟΥ ΠΩΟΗ 

πῃθ, βπος αξ 1. απη, οχοθρί 

ἴλοβο Ῥοπάς, 

Απά Ὑνλοι Ίο ας βαἰἀ {Ίοβο 50 

πρβ, ἴ]ο πο 1950 «πρ, απᾶ 

{πο ϱοΥουπου, απ Βογηίσο, απά 

Όπου πο δαῦ πι Ἴοπι, απά 51 
πηοη 11ο Ἰαᾶ σοπο αβἰᾷο, 

Ώιογ {α]]κοᾷ απιοης {οπικο]νος, 

βαγίης, Τ]15 πιαπ. οος ποἰμ!ηρ' 

πο οἳ ἄσαίι, ο οἱ Ῥοπάς. 
Τ]ιεη Αοτρρα εαϊᾷ {ο Ῥορίις, ὃ5 

Τ1ή8 πιαη πήσηί Πάγο Όσον 5ού Ῥδείαβ, ΤΗΙΒ ππαπ παὶσΠὲ Ἠανο 
Ῥθεπ εί αἱ Ἰρενίγ, 16 Ἱιο ]αᾶ 
πού αρρεα]εά ππίο 06βα5. 

πος οὗτος, εἰ 
Καΐσαρα. 

μὴ ἐπεκέκλητο]|αἲ 1ἱρονίγ, 1ξ Ίο Ἰαᾶ πο αρ- 
Ῥεα]εᾷ 1ο Όρδαγ. 

Ἰάρμ. Τίς περ ἵπ {πο ΟἨη]ρίαπ Βοπρίατος ἆοορ πού αἴσαγς ἵπ- 

ἀῑσαίο εαο] απ άρα, Του εχαπιρἰο, ἵπ 15 πίπο οσοιΓΓοπους 1έ 

16 {αγ οχλαακίοά Ὦγ {ο νους, οαϊεά, αζπιοπὶσ]εώ, εροᾗα. 

Ῥοπη. Τατ ὃ, δἶο αλα]! ο οαἰίοά αἲ αἀι]ίθτόδ αοοοτάῖηρ {ο 

Ίαν, ποῦ ποοογάΐηρ {ο α Ώλνῖηθ βαρροείίοι, οὗ ἱπιρα]εο. «Τε 

Ἠνπ8 γσυεαἰεώι} Τμι]κο 2: 960; πΏᾶ 18 18 οπσο τορτγεροηίθᾶ ὮΥ {1ο 
1πουθ ἴουπι ροῄε, ΗΠεὺ. 19: 25) απ ὉΥ πο Ἠοππαῃβ ὑταπεί]αίοά 

ἵπ {λθῖρ ΟΥ ΟΗΙΤΕΠΟΥ ἴο παπιθ, παιεζ---αρφείίοτ, ποἹιζπογ. 

Ἄρημα, 1{5 τοοί ἵπ ἄτοσῖς, 5, περοἰζωηο Τέ5, οοπδ μη, πεοεθεὶ- 

ἐαδ. ΤΠ6γ πββαπιθ {οο πιποῖ Ὑγ]ο δαΥ 10 ποζοββατἶγ {πγοίγαβ 

ἔπο Ἰάεα οἱ α Ώϊνίπο οτασ]θ {π ἐς οοπηδοος. 10 ππαἸ, οὗ Ἱθ 
πα πού, 18 ο πηοδί ἐμαί οµπ Ῥο Ρλή]ο]ορίομ]1γ απά ὑταὐλία]ι 

βαὶὰ οἳ 16. Τὸ που]ᾶ, Ιπάσσᾶ, Ῥο αεθυτηίς ἔοο παποῖι, ο αθήνα 

ἐπαπέ 16 Ίοτο Ἱπά]σομίος α. εροοϊαὶ Ὀ]νίπο οοπηπιαη]οαίίοη, Τέ ἶς 

απἰίθ α8 Ρροββῖρ]θ απά α5 Ῥτοῦαβίθ, λαί ὮΏθοπαβο ένο ἀἱδοίρίες 

οἳ ὧοβις βροϊκο 6ο πωυο] οἳ Ἱν Ῥοΐηρ ἐ]α Ομ 1ςὲ ελα οί 

οποπιίες ἱπάίσπαπίΙγ οδ]]οᾶ {οι Οηκίίαηθ. ΤΠ Ῥασσπιες 

πηοτο Ρἱημβίδίθ {Τοπ απ αλαδίοπ {ο ἐπε ευ[ετίηρς οἳ ἴπο εμ)]γ 

Οµτίεθίαπς οπ {1ο Ῥατί οἳ Ροΐου, 166 Ἡρ. οἱ. 41 16, ϱ ΤΕ Αγ 

πηοπ Βα[εν ασ α Οἰὶκίατ, Ἰοῦ Ἠϊπι πού Ὦο αε]λαπιοᾷ, Ῥαέ Ιο 

Επι ρ]οτίν ἀοά ἵπ ὑλαξ πατηο )) ου, οπ αεεομπέ ο) ἶναὶ 
παπις;) Ῥοπη. 1 15 ἐλο πιοδί Ρυοβαβ]ο ῥΓοβυπΙρίΊοἩ, {λαέ Ὄο- 

ἴηρ ἐμο οπδέοπι ἵπ αἲ] ἐῑιο β6οίς οΓ ΡΙΙΙοβορΙγ ἐο σα]] ἐἶιο βο]οοὶ 

{του 1ἱ5 {ουπάοι---ΡΙαἰοπϊδίς, ΡΥ (ΠαροτοσΠς, Ατἰσἰοἰσ]ίαπθ; οἱ 

38 {πο Ολν]δίαη βοοίς, 1μαἱποναπδ; Οα]γ]ηίδίς, Αυπηηίσης, οἱς,, 

βἰοπί(ψ ἐἶιοῖν (ομπάοτΒ. 8ο ἀῑά {ιο ἀίφαίρ]ος οἰέ]ιος γο]απίατί]γ, 

οὗ Ὦγ οοηβίταϊπε, {ο απίλου απά {πο {οππάος οἱ ἐἶνο Γἱέι, 
«1 αηΥ πιαη βὐ{[ευ αἲ α Ολτὶείίαη, 1θῦ Ἠϊπι ποῦ Ὃς αεΏαπιος, 

Ρα8 1αύ Είπι ρ]οτί( ἄοά οἩ ἐἶναῦ αοοοη(. 

» Ευξαικην αν τῳ Θεω, { εου]ᾶᾷ γα ἰο ἄοά, ποοοτᾶΐης {ο 
πιν Ιοε]ἱηρβ, «4», υνλ ο ορίπήτο, Ἱπέοπδίῇθς ἐλο Ἰάθα, µαι 

εν ολιγῳ και εν πολλφῳ. Ἔφη (τ. 28) οπή ἑίοά Ὦγ Τμ. Τε, ας. 

Έος πολλῳ, Ὅπ. Ἔϊ,, 9. δα μβαΐο, 45 ἃ Ῥούίου 1οπᾶίπρ, κε- 

γαλῳ. . 

ᾳ Α{ίου ανεστη, τα 8 ΡΤΟΠΟΙΙΥ ἱπβοτίοῦ Ῥο[οτο ὁ βασιλευς, 

Ροί]ν ἐῑῑο Ἱΐπρ απά 1ο ρογουπου, οἱο, Τεν ια Ἰΐπρ Τοδό 14 

ἴ6 Ίπ Ῥεύίος ἐλείθ. 
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ΚΙΝ6 ζΑΜΗΞ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

06ΗΠΑΛΡ. ΧΧΥΤΠΙ. 

Ανο πλλσι 1δ ννας ἀοίοιπιίπας, 

λα νο βου]ά κα] Ἱπίο Τί4ἱΥ, 

1ου ἀε]ίνοιοί Ῥαπ] απά οσνίαῖπ 
οὔ]λθι ῬΡεϊδοποἨς Πίο οπς μαοᾶ 

141118, α οοµ{π Που οῇ Αασισις) 
ραπᾶ. 

9 Απᾶά οπίθιπᾳβ Ἰπίο ἃ βΙ1ρ 
οῇ Αάταπιγ ἐὔίαιη, νο Ιπαπομσϐ, 
πηθηπίης Το αἱ] ῦγ {ο οοαδίβ ο{ 
Αδία, οπε Αιδίανομας, α Ἰαοσο- 
ἀοπίαα οἱ Τμορκα]οπίσοα, Εείησ 
118. 

9 Απά ἴπο πεχῦ ἆαμ ννο {οιιο]ι- 
οἆ αὖ Φιάοπ. Απ ο υ]15 οοιιῖ- 
16οΆδ]γ οπὐγεθίσά Ῥαπ], ομᾷ σανο 
Λη ΠΡαχίγ {ο σο πη{ο Ιής ἠΊ]οηᾶς 
{ο το[:“οδ Πηβο], 

4 Απά ννμοι ννο Ἰιαᾷ Ιαν πο]ιοά 
{οι ἴλσπσα, νο δαἰ]οᾶ τιπᾶρν 

σπυτΙς ΤΕΧΤ. 

ΟΕΗΑΡ,. ΧΧΥΙΠ. 

ΔΝ ο - 
ΩΣ δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν υ, 

{ - 3 Ν ᾽ / / 

ἡμᾶς εἰς την Ιταλίαν, παρεδί- 
/ - 

δουν τὸν τε ΠΙαῦλον καί τινας 
/ 

ἐτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ, 
ὀνόματι ᾿Ιουλίῳ, σπείρης Σεβα- 

- ϱ ο ’ Δ / 
στῆς. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ 

᾿Αδραμυττηνῴ, µέλλοντες πλεῖν 
ἀ Χ » / 

τους κατὰ τὴν Ασίαν τόπους, 
.”/ 3/ Δ αν 
ἀνήχθημµεν, ὄντος συν ἡμῖν ᾿4ρι- 

/ / 

στάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονι- 
/ Ε .. / / 

κΚέως. ὃτῃ τε ἑτέρᾳ κατήχθηµεν 
Ὑ . / 

εἰς Σιδῶνα" φιλανθρώπως τε ὁ 
᾿ / ω- / / 

Ιούλιος τῷ Π]αύλῳ χρησάµενος, 
᾿ / Ν / 
ἐπέτρεψε πρὸς «φίλους πορευ- 

/ - 

θέντα ἐπιμελείας τυχεῖν. "κά- 
ο) 3 / « / 

κεῖθεν ἀναχθέντες υπεπλεύσαμεν 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΕΗΒΡΙΟΝ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠ. 

Ανο ν]θη 16 ννας ἀθίανπιῖη- 
ο ἴ]αί νγο εἰιου]ά «αἲ {ο Τ641γ, 
6Π6γ ἀε]ῖνεγοά Ῥαι] απᾶ ο6ι- 
ἰαΐᾳ οἴμαν ριβοηθις ἴο α 68η- 
ὑυπίοποΓύ]μθ Αιισυσίση «οο]ιοτῦ, 
πηωπηθά ο αμ8. Απά οπίοιίης 
1Ἠῇο ϱ Υθ88οΙ ο{ Αάναιαγ Εδίαϊη, 
νο Ριύ {ο 868, δοίης αβοαό 
ἴο βα1ἱ Ὦγ ἔῑιο οο88{ές οἱ Αβὶα, 
Αιδίονο]υ8, α Μασοάοπίαα οἳ 

ΤΠιοβεα]οηίσα, Ῥεΐης ννϊδ τβ. 

Απά ἴἶο ποχῦ ἆ1γ νο ]αυάθά 
οὐ ΦΙάου: απά ο π]ήα5 οουγ{θ- 
ουδ]Υ {οσίεά Ῥαμ], πιά σανο 
πΐπι Ἠοθγψ {ο ο {ο ἴλμο 
εΓῄοπᾶς, {ο Ῥατίακο οἱ εν 

Κπάπθξβ,. Απά νου νο Ἱαά 
4]οοδθἀ {γοπι {Ἠεποθ, 18 5.1] οἆ 

4 

. Εκριῦη του αποπλει» ἡμας. ἈΝοῦ μοῖν ἁορατίατο, Όιή ἴ]λο 

πιο οἳ Τε, ἔἶαί τος (Τωακο παπά οΟΠΡΑΠΥ) σ]ιομίώ φαί. ο 

Ἰπῃπίίίνο ΙΕ] του ἶ6 ᾳεποτη]]γ ΙπαΙοα νο οἳ Ῥάϊροβα, ΊΤιναε 

ἕτερους δεσκωτας, οεγἰαΐτ ο[ἶναΥ ΡΤΙδΟΠΕΥ} ἕτεροε, οἱ]νον; ἵδι- 

ἑππιουηξ 1ο αλῄος---σπειρης Ὑεβαστης, οἱ ο Ααραθίαπ σπα οὐ 

οομουί---οα]]οά Τία]ίαιι---ποπονα]]γ οοπηροβοά οἱ Τη απς. 

δ Πλοιῳ Αδραμυττηνῳ, ἃ βΠΝρ οἳ ΑάΤαπιγ ἔδαπι, α΄ 8ολ-Ροτέ 

οἳ Μγεία, «{ελλοντι, ὉΥ ὺ., Τή. απά Μογου, ἶ5 Ῥιο[οντοά {ο 

µελλοντες---ααὈίραοιις αοοοτάίπᾳ {ο Ώο Ἰοΐίο, «Ίλειν τους 

πατα την Ασιαν τοπουε} εις 3Γί6Υ σελειν Β6ΟΠΙ5 ἴο Ῥο Ἰναπίήηᾳ, 

απᾶ ἵς ἵηπ 8Ο0Π1ο {οχίς δαρρ]οἆ, ὮῬγ τν]αί απ(]οτίϐγ Ίο Ίκπου 

ηοῦ. 

5 Κατηχύημεν εις Σιδωνα, Βιδί ρον. ρ]αῦ, αο9. 1. Ἰπᾳ, ρᾳς6., 

οἳ καταγω, ἀεῶισο. Ίψο Ιαπάςά αὖ Βἰάοι, εκ κατα, ἆοοτεαπῃ, 

ἀοινηνατάς, οὐ αγῶ, ἆμσο; Π{ογα]]γ, 106 10έγε Όογποα αοιυη ἰπίο 
αοἰώοπ, α. Ῥλοοπ]οίαπ οἵιγ. Ον Βανίοις Ἠπά νὶε]θᾶ νο σοή- 
Άπος οἱ Έγτο οπὰ ΒΙάοη ; τορογἰοᾷ Μαίδ. 16:21, Τους φιλουε, 
ποῦ μὲ {πθιάς, με ο [σπάς, Ἱ. ο, πο Ῥτοίμνου,  Τ]ή5 

Μ{]0, οἱ φιλοι, ος ἐιο Ὀγαί]ντσπ, οσσα15 δᾷ ἆοἶη, ν. 15, ἐν]σο, 

Φιλανθρωπως τε ὅ Ίουλιος τῳ ΠΠαυλῳ γρήσαµενος. Ἅραω, 

εοπιπιοᾷαίο εἶο, ᾳπδὶ 6 παπι η ΠΠ) 1 δοπὶσπαπίζη ῥίασε 

1η) Ἱιαπά ἵτ ομτδ. ΟπρίαϊἨ ας ἐγοαίςᾷ Ῥοπίρπαν]γ, ϱ]ή- 

ἰαπ[ιγορίοαἰζη; εοιγεοιδ]η, ἱ6 ποῦ οποβ]; Πιοδί δεπὶσπαηί]η. 

Οαρίαΐα ἆαλνς Ίνα α- ἐταο ἩοπιαΏ ροπ{]οπιαῃ. «Ἕμερας ἕπτα 

1ΏΏΥ Ῥ6 ἱπᾷσβη]ίο; αὐοιί α τυσεῖ. Ἠαοῖς, οἱ. 20 1 6, ἳ Αἶοαπς 

ῥτοῦδαδ]γ αὈοιιέ α τνοςῖς, 

 Αναχθεντερ ὑπεπλευσαμεν την Ίζυπρον---εναντιους, «4»αγω, 

ειδάζισο, αιἰώισο, τοάλσο, γεάιισο] αναγειν, Ρ19[ἱσετε, αἲσεη- 

4.ετο,--ΟυΙί, ῥασουα. Τί 18 υνοτά οἱ αροσῖα] (ντου ανἰέῃ Τ 1ο. 

Τη ιο ΟἨν]είίαα ΦουἱρίάΤ65 αναγω 1β [ουπᾶ ἐυοπίη-Γουτ επιος; 

απά οί {πορο, ομέ ϱ) Πιῤε)ς αυγἴπρς, οπἵ/ ἴἶηοε ατε [οωπά. ο 
Ιατρο]γ ἵπ Όλο αςδο οἳ ἐλί6 ποτ, 11ο ρἶνος τηιοὶι ἸαΜΜαάρ {ο 15 

Ἱπροτέ, 45 πο] 15 α ΥοτΥ {96 οἰνοπ]αίοη. Οἱ ἐγαπβ]αίοτϐ 

{ουπά {]οπηκο]νος οὐ]ροᾶ {ο ϱἶγο πο Ί6β α γαγίοίγ ἵπ {ιοί 

τογβίον οὗ 15. Οµ αχαπαπίπρ 16 ση πο, ο8γο, Ίνο Ππα {1ου 

Ῥαγο ρίνοῃ {ο 16 έ]λο {οἡοινίπρ νατῖθίγ οἳ τοργοδοπ{αήνος: ἰσαά, 

[εαᾶ αρ, ὑγίπρ, ὑνίπς αρ, ὑγίπα πρ αραίπ, ἰαλε πρ; ἰαιοί 

ἑαισιο]ι Γον, ο[ῇση, ἴοοσα, δαῖζ, δε [οτί], ερατί. Ὠσιο ατα 

μγίεεν ἀῑδίίποί απᾶ ἀἰξιπραίσπαῦ]θ αοἲβ τορτθβοπέοᾷ ἵπ ελα 

οΥΟΠΟΥ οἱ οΠο πιαπ ὮΥ οπο απ {πο δατηθ Ἰγονά; απ ἔλθςο 

οσους ἵπ οπ]γ ἴυο οἳ ἴλο {υεπίγ-εευεη ἆθομπιοπέ {μαι 

οοης{ὑαίθ {ιο Οτ]δῆαη Βοπριτθς | 

Ἠοιν πιπο], ποτ, ἀρροπάς προπ ἴμο βυρ]σοί, απ ἴλο οο0η- 

ἐθχί, απἆ ο ἀῑδογἰπαϊπαί]οπ οἳ ὑμο Ἰπίοσρτοίου ος ἐταπβ]αΐου, 

Ας Γατίλοες ἀογε]ορίης {ο Ῥτορτεββ οἱ ος Ἱαπσυβρο απἆ οί 

ἴλλο Πογαίατο, {1ο {αβΐο απᾶ βοϊοποθ ος {16 ασο πο ]ΐνο ἵπ, απά 

ΏΙΟΥΟ οβροοἰι1Υ ἐᾖο ππατγο]οιβ οἶαπρο ναί Ἠας αἰ]οπί]ν απά 

ῬγοσιυθββίγοΙγ οοἵιο 1ροπ οί Ιαπριαρο απάἆ οἱ {αδίς, πο ϱμα]] 

Εΐνο 3 {ουν γουρίοπ8 οῇ ἐ]νο 48] απά δὲ] γουεος οἱ ἐμἱς 2411 οἱ. 

6 Απᾶ πλαηπο Ίο τοπποιοίσπ {Γο {ΠοΠπθς νο γπζἰιδα]οᾶσπ {ο 

Οἶρτο, {ος ῑναῦ Υγπᾶϊς ποτ οοπίτασίο, Ὁ. ὅ, Απά το δεἰ]οᾶοι 

Ίπ πο 5οο οἱ αἱ, ππᾶ Ῥαπ[ ή: απά οππηθα {ο ΤΛε(τῖς ἐ]λαί ἵΒ 

1ήοίοι. οί Α.Ὀ. 1980. Ὁ. 4, ὅ Απά ἴτοπι {οπου Ἰαπο]ιοά 
πο, απᾶ βαγ]οᾶ Ἰανζο Ὁγ Ογροῦς Ῥοσπιςδο ἴλο τυγπάες πνογθ 

σοπίατγο, Ὁ. ὄ, Του βηΥ]θᾷ πο οΥ6Υ 1ο 5εᾳ οἳ ΟἨ]οία απηᾶ 

Ῥαπιρη]ία απά ο {ο γτα α οἷίο ἵπ 1γοῖῖη ο Ἰγπᾶα]ο, 
ΔΑ, Ὁ, 1084. Ὁ. 4, 6 Απά Ὑναπ Ὕνο Ἰσᾶ ]ααπομοᾶ {ποπι {ηθησθ, 
πνο εαγ]οά Ἠατά Ὦγ ΟΥΡο:5, Ὀοσπιςο ο Ἰγπάσς πνοῦο 60η- 

ἔπαιγο, Ἡ. ὅ, Απάᾶ ΨΊαη πο Ἰδᾶ βαγ]οᾷ οΥΟΡ {1ο βοθ οἱ ΟΥ]ἱοἷα 
απᾶ Ῥαπιρη]]ία νο οὔπι {ο ΜΥ τὸ υη]οὶι ἶς ἵα Τοίαὸ ΟΠπηπ1ες, 
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ΙΙΝά ΙΑΜΗΘ) ΥΕΠΕΙΟΝ. 

Οσρια», Ῥ6σατςο {μο νηπᾶς νγεῖε 

οοηἰτατγ. 

6 Απά οι νο Πα βαϊ]οᾶ 
οὔου {πο 868 οἱ ΟἶΠοῖα απᾶ Ῥαπι- 
ΡΙΥΗα, ν/θ ο8π1θ {ο Μστα, α οἵέγ 
οἱ 1οἵα. 

6 Απά (αι ἴῑπο ορπὔατΙοη 
(οαπά α βΠῖρ ο{ Αἰοχαπάνία βα]]- 
ης Ἰηζο Τ{αἱΥ; απᾶ Πο ραῦ τς 
ἐμοχοῖπ. 

7 Απᾶ ν]σαι νο Παᾶ καἰ]οᾶ 
ΒΙΟΥΙΥ ΙΠΠΥ ἆαγβ, απᾶ βοβτοθ 
ΥΥΘΥΘ ϱ0Π16 Ο0Υ6Υ ασαϊπδῦ Οπίά πε, 
το νυπᾶ ποῦ ααῇΠθιίης πδ, 8 
Βοϊϊοά ππίο Οµθίθ, οὖει αραηαὺ 
ΒΛΙΠΙΟἨΘ:. 

8 Απά Παχά]γ Ῥαβείηρ 1ῇ, οΏπιθ 
υπίο 4 Ῥ]αυο υμίοῖ ᾖ5 οα]]εᾶ, 
Τ]1ο Εαν Ἠανοπβ; πὶσΗ νγ]εγθ- 

απΕεΕκ τΕΧΤ. 

τὴν Κύπρο», διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους 
εἶναι ἐναντίους. ὃ τὸ τε πέλαγος 
τὸ κατὰ τὴν «Κιλικίαν καὶ Ππαμ- 
φυλίαν διαπλεύσαντες, κατήλθομεν 

εἰς ἸἨύρα τῆς «4υκίαν. ὃ Κάκεῖ 
εὑρὼν ὁ ἑκατόνταρχος πλοῖον 
᾿᾽Αλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν 
᾽Ιταλίαν, ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς 
αὐτό. ἵ ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις 
βραδυπλοοῦντες, καὶ μόλις γενό- 

µενοι κατὰ τὴν νίδον, μὴ προ- 
σεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπ- 
λεύσαμεν τὴν Ἰρήτην κατὰ 
Σαλμώνην' ὃ μόλις τε παραλε- 

γόμενοι αὐτὴν, ᾖλθομεν εἰς τόπον 
τινὰ Καλούμενον Ἰκαλοὺς «4ιμέ- 

ΠΗΕΝΙΡΕΡ ΥΤΕΕΒΡΙΟΝ. 

ηπάον ΟΥΡτας, ὈοεσπἈςθ ἴλθ 
πγηᾶς Ὕοιο οοπίανγ. Απά 
ψνΏθη Ίνο Ἰαά δαἱ]εᾷ οὖαί {πο 
8θη 8ἶοησ Ο]1οἷα απά Ῥαπιργ- 
ία, ννο οπως ἴο στα, ἃ οἳγ 

οἱ 1εῖα: απᾶ {λογο ἴμο οο0Π- 
ἑαμοι {οππᾶ αν δρ οῇ Α]οχ- 
από μία βαἱπσ 1Πΐο Τ8ΙΨ, απά 
Ἡο Ῥυΐῦ απ οἩπ Ῥοαυχά οἱ 1δ. 
Απά νου νο Ἰδᾶ κβα]οᾷ 
51ου]γ πιπάΥ ἆαγδ, απᾶ να 
τά1βου]ύγ οὔπ1ο οἳ Οπίάας, 
[πο ννὶπᾶ πού ρουπιϊθ]ης 8, 
ὦθ βαἲ]οᾶ ἔαπάσγ Ονοΐε, οΥεΣ 
ασαϊηςύ ΦαΙΠΙΟΠΘ; οπᾶ "σοδβί- 
πα αἱοπα 1δ νι ἀἰβιοα]όγ, 
οσπιθ {ο α οοτζαίπ Ῥ]ασθ οα]]εά, 
Τμ Ταἰν Ἠαγσοπβ; πθαν υΠ]οἩ 
νγας ἴ]ιο οἱυγ οἳ 185εὲ. 
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ΠΠύο σναβ ἐ]πο οἱγ ο) Ίωαφεα. 
ά νο 5 [ / 

νας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πὸλις «4ασαία. 

δ. Ὀ. 1059. Ῥ. 4, « Απά {τοπ ἔἼοιοο πο Ἰαπο]οᾶ, απᾶ βαγ]οᾶ 

λατάο 97 Οσ)τις, Ώδσπαβθ {11ο πάρα τνογε οοπίταςγ. Ὁ, ὅ, Ἔλοι 

βαγ]οᾶ οτος 16 Εοα ὮΥ ΟἶΠοία απά Ῥαπαρηίμα, απᾶ οὐππθ {ο 

λγτα, α οηῖε ἵπ Ἰγοῖαο Ονπηπιος, Δ.Ὀ. 1667. Ύ. 4, “ Απᾶ 

νγ]λοπ ντο Ἠπά Ιοοβθᾷ {Ποπορ ντο βαἰ]οᾷ γπᾶον Ο7Ρτος, Ώεσδαδο 
Όλο υγἰπἆθς σγοτο οοπἰταπθ,. Ὁ. δ, Απά βαἰ]παρ ἴλο 8ο οἱ 

ΟΗ]οἷα απᾶά Ῥαπωρίία, 7Υο οπής {ο Ἰωγείτα νυ]ίο]ι {5 1η Πγοία.) 

Ῥλοίπις, Α. ν. 1683... 4, Απᾶ πλου πο Ἰαᾶ ]ππο]ιοᾶ {νο 

{οπου Ίο βαϊ]οά γηᾶοτ ΟΥΡΥ1ΑΒ, Ῥοσμιβο {ο τηηζς Ίποο σ0Ἡ- 

ἔτατγ. Ὁ, ὃ, Απᾶ τν]λοπ. το Ἰαά βαἰ]θᾶ ο1ος ἐἶιο 56η, οἳ Ο]ἱοῖα 

Ἀπᾶ Ῥρπηρηγ]ίᾳ πο οἈπιο {ο ἨἩγία, η οἱ ή οἱ Ἰωγεία.}. Οοπι. Του. 
Δ. 2. 1011. 

Βπο] Ίναβ 11ο ΡΓοβΙΘΒΒ, απά ΒΙΟ] Ἄοτο ἴμο οὗαηρος {απ ους 

Βηρ]ίεὮ Βαοτοά Βορέωτας ἁπτῖηρ 251 γοατΒ. 

10 πΙ] Ῥο οΏβοιγοά, ἶλαῦ ελο ῥΥΟΡΕΥ ΏΔΠΙΟΡ οἈαπροἆ 1656 έλα 
{1ο οΟΠΗΠΟΠ. ΠΟΙΠΒ, ΤΠ6 τθᾶδοτ 1γαδ, {Ώο οπἱρίπαΙς {γοπα πυΠ{οΕ 

ΤΟΥ Ὕοτο Ῥουγοποά ποιο εαδίαπ[αΙγ 1ο βαππο; Ῥοΐπρ 

τοσίαπ απά Ἡοπιαη. «Αραΐπ, 16 συν] Ὦο ποίος] ἵπ ΠΙΑΠΥ Ῥ]ασος, 

ἐλαί α Τον ἱπείαποος οπ]σ 4Ώροαγ ἵπ ἴἨρθο {νο Υ6υβε65 ο[ ο 

οαηρο ἀπ {πο τοιρίαρο ἵπ ους γοτείοη, οοιηρατοά π]θ {το 

ααἰποχ]σοά οἳ 1611. ἍἼ]ιοθο Ἱπουο πού πιαᾷθ Ὦγ απγ αδθεπιῦἰγ 

τοσοσπἱγεᾶ -ἴη Ῥτοίοβίαηί ΟἨτίδίοπάοτα, Ῥαὅ Ἱνεγο τηκί]ο ὮΥ ἐλο 
απαα(ποτ]άοᾶ οἀίέοις ος ρυ]{ε]ους οἱ ἐποπι, ΤΠΙΒ ἶδ {μο πιοξί 

οοπγἰποίηρ απραπιοπί ντ τὶηζΙσαί]οα οἱ ἴῑο Ιαῦοτς οἳ ἐιο Ῥ]Ρ]ο 

Ὁπίοη {ο Ἠπνο α λοτοισ] τονὶείοηπ. Ἴ]οςο βοἱοσίίοπβ Ίγοτο 

τηπζο πλου 4η ο]οσίίοπ Οἱ 4ΏΥ Ρ]αςθ. 

5 ΤΑ{ογα]Ιγ, «ωροη {ο Ἰπῖθ αβοιπάς ἵω πα έ]ορὶ οχ- 
ΡΓΕΒΒΙΟΠΒ, απά {ο ἄο Ἠπι Ἰαββίσο, πθ ορ] {ο ναηβ]αίο 1έ, 

{οολπἰσα1(σ, “ο ραΐ π8 οἩ Ῥομνά οἱ {Ε, 

{ Πολι. ΤΠο σοοπι. ΕΥ. 5αΡΡοξος {λοῖν Παυίηρ δαϊῑεα δο [αι 

{ου ἴλο ἆἰ[αιω]έίες αγ απ {ο οποομηίου, υλίο] {5 αὈβο]α{ο]γ 

ἴπθ Ἱπιροτί οἳ πολι Βεο αραϊπ Υ. δι Πίο, ἵπ {ἐ11θ οοπι. τοῦ, 

βαβίαίης {15 οπΏαπσο. 

5 Ὕπεπλευσαμεν την ρητή» κατα Σαλμωνη», Ν9 8ηἱ]οᾶ 

απάσγ Οτοίο απαϊπδὺ ῥπ]πιοπο.. Ὁπάεν Ογαίε, που Πέογα]]} | 
δαῦ απάον 1ἱ5 Ρτοίοοιίοπ αραϊηςδε πο τπᾶ απᾶ νο βΙο]]οπ 

ψ/αγος ἀπελβίηρ προπ {155 τη -Ὀοδίον βίο. Όπ ένο Ἰοοσνατά, οὗ 

εἸο]ίογοά δἰάο οἱ ἴῑπο Ιδ]ωπά, («ΎΓο εαἰ]σά απάος Ονοίο αραἰπδῦ 

Βα]πποπού”. Τμ Ῥτοπιοπ{ίο»Υ {8 γοί τοσορπ]σοἆ, «' {ογπιίης {]ιο 

οαβίουη οχ{γοιηϊϐγ οἱ ἐ]αί ἰδ]απά,ἳ απά 5111 τοίαἰηῖης ιο οτ{ρί- 

πα] πδης, Τ19 αἩιβίοιςφ {ο {πί6 Ιε]ηπά απά ἰὲ5 πγϊπἆ-Ῥοσίοι 

βἰάο, απ Τί Ῥνεδοπέ τηαΡ; αἲὶ οουγθβροπά υγ ἐἶο τβ[εΓΟΠΟΘΒ 

Ίθτο {ουπά, 

» λ]ολις τε παραλεγομενσι αυτην. «Παραλεγομαε, {Φίου- 

ἴσροι μταίσ)παυῖπο. «Ῥτομτίο εἰρπί[εαί, 4. ἆ. ἴεβο Πέις τοὶ 

ούαπι ΕΜἱογῖδ ζορο, 1 δα ἴιε Ίιογο οἙ ἴἩο 80, Τ]ο Ἠσοππαπε 

Ἠαά {π ἐοίν ποπιεποἰαίητθ ρταἰεγπανὶραίίο, α παραπλους---α 

φαἰέπρ Ό οἱ αἶοπς ἴ]ια οοακί. ὁ Νααίίσα] ααἰΠον]168 αββιτο 

π8 τλαῦ µἱ5 Ῥ]ασο 18 πο {αυέμοςί ροῖπύ {ο ἸνΠὶο] 4Ώ αποῖοηέ 

ΕΠὶρ σου] Ώαγο αἰίπίηοά σέ] ποτπποβιτατά]γ πἰπᾶΒ, Ῥο- 
οπ 1166 {ἶιο ]απά αγπα βιζἆθπ]γ {ο έπος ποτ]. ασῖς, 

ᾧ--ᾱασαια. ᾧ 15 Ἀοτὸ βοτογηθᾶ 38 απ αἀνοιο Ὦ7 εγγυς, 

Οναίο, οπσο οονογοᾶ ση] (1ι 115 Ἠαπάτοά οἶίος Ίπ πγ]ήοὰ ΟΗ1β- 

ὥαππ. ομΆτο]ος αῬοαπάεᾶ, ερτειά οΥΟΓ 4η αγοα οἱ 370 πη]]οΒ 

ἵπ Ἱοπρί], απ 60 ἵπ Ὀγοπά(, οο]ουταίοά Που 1έ5 ΙίΠβ ΡοοίΒ, 8ο- 

οοτά(πᾳ {ο Ἡρίπιεπίᾳο8, 15 ποῦγ οπ]]οά Οαπάΐα, απά {ππποιΒ οπ]γ 
{105 πυ]αθ 16 οπσθ Ία5. 
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κΙΝαά ΙΑΜΙΠΘ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

ϱ Νου, πο πηασ) ἔππο Ὕναδ 

αροπῦ, απά νποη βα]ἶπς γναβ ποὺ” 
ἀδησετοιβ, Όοσσςο δια {α5ἱ Ίνας 
ΠΟΥ αἰνειάγ ραςῦ, Ῥαυ]. απιοη- 

απΕΕῖς τηχΤ. 
Αν Ν / 

ὃ"Γκανοῦ δὲ χρόνου διαγενοµέ- 
ν ο 5/ 2 ο 

νου, καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς 
ο Χ Ν 

τοῦ πλοῦς, διὰ τὸ καὶ τὴν νή- 
/ Ἀ / 

στείαν Ίδη παρεληλυθέναι, πα- 

πΕΝΙΡΕὉ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Νου α 'Ἴοπρ Ὠπιο Πανίης 
εἸαρδεά, {πο πανὶσαῖοηυ Ῥοΐης 
ηΟΥ ἩηΠβδ{θ (Ρεοδ8θ αἱδο {ο 

{αβΐ ννας οἱχειάγ Ρραβί), Ῥαιἱ 
1ε]γοςᾶ τοι, 

10 Απα ραἷά απίο {λοαπι, 9118, [” 

1 Ῥροτγοοίνο ἰλαῦ ὑλίς γογασο ν]] 
ρο θὰ Παγί απᾶ παηπο]ι ἆαπιασο, 
ηοῦ ΟΠΙΥ υἱ {ο Ιαάΐης απᾶ 81, 
Ριύ αἶκο οἱ οι’ Ἠγες, 

11 Νονοιζλο]οςς, ὗπο οσο ἑατ]οι 

Ῥο]ονοά Όλο πιακζον απ ο 

οποῦ οἱ ἴμο αρ Ἰποτο αν 

ἴποφο (ηπσα 1ο] Ίνοχο 8ΡοΚθ6η 
ῬΥ Ῥαυ]. 

19 Απά Ῥσασφαβο ἴμο Πανοαπ 

ννας πού οοπιπιοᾶίοις 6ο υηίου 

Ίη, 016 πιοίο ρατί αἀγ]εεᾷ {ο ἆθ- 
Ῥατύ {μαπος 8ἱδο, 1 ΡΥ αΏΥ πηθΠΒ 
ἴμευ ταϊσηί αἰζαίη {ο Ῥ]μεπίος, 

ρῇνει ὁ «ΙΠΠαῦλος 

θαι τὸν πλοῦν. 

ναυκλήρῳ 

12 

Ανδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως 
καὶ πολλῆς ζημίας οὐ µόνον τοῦ 

φόρτου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν µέλλειν ἔσεσ- 

” / - 

ταρχος τῷ κυβερνήτη καὶ τῷ 
ἐπείθετο 

Αα Ν Αα / 

τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις. 
3 / λ ο / « / 
ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπά- 

ΔΝ ῃ ρχοντος πρὸς παραχειµασίαν, οἱ 
/ »”, Ν 3 Αν 

πλείους ἔθεντο βουλην ἀναχθῆναι 
.. ) , 

κἀκεῖθεν, εἴπως δύναιντο καταν- 
/ / 

τήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειµά- 

εχοχύθά {Ἡθπι, καγίπα, Φἱ18, 1 

Ιρογσοῖνο {μα ο γογαρο υ{]] 
δο νηζἩ γἰο]οποῬ απά πο] 

111058, ποῦ οΠΙΥ οἱ Ίο οὔχρο 
απά βΠήρ, Ῥαῦ αἷδο οἱ ουν Ἰἶνες. 
Νενειζμο]εβε {ο οοπύαγίοι 
Ῥομονοά ἴπο ΥΠΘΙΠΙΘΒΙΙΠΗΠ απᾶ 
Πιο ΟΥΥΠΟΥ οἱ ἐμο βΠίρ ταί]θι 
Έναν ἴμοςο ἐλίησα βροκοῦ ὮΥ 
Ῥαυ]: απᾶ Όδσαιςδο ἐμθο Πάγεα 
πας ἠπουπιπποβίοις ἴο υ]ηίαυ 
ἵπ, ο τηπ]ογϐγ αἶδο αἀνῖκοα 
ἴίο ἄερατύ {μαποθ, 1{ Ὦ}γ αΠΥ 
ΠΙΘΑΠ8 Τ]6Υ πρι αἰὐπῖῃ Το 
Ῥποαιὴσ, {ο υπίου, νυλ]οι 18 α 

10 λέγων αὐτοῖς, 

110 δὲ ἑκατόν- 

μᾶλλον ἢ 

Ι Ἴκανου δε χρονου διαγενοµενου, α ἴοηρ ἰἶπιε Ἱναυΐπα ποιυ 

ἐγαπορίγεὔ. Ἴκανος, ἵπ  {0ΥΠ1ΟΥ ποίς, πο Ἠατο βἩούνπ {ο ὃο 

οἱ συοπί Ιαλά, χοποµίης {νοπι τνμα{ ἵδ πποτο]γ οι[οίοπὲ οἳ 

εποισ] ἴο ἐἶναξ νο] 16 αγεαί απά «οογί]1ή, ππᾶ αθίο, απᾶ αἩ 
Ῥοΐοπέ, σιῇἰαίεπἑ {9Υ ΑΠΥ βἶνοι ΡΙΤΡΟΞΟ, 8 356 α πέαΊδ Το ΑΠΥ 

Ριοροξςοᾷ οπά. Την φήστειαν 5 βεπογα!γ {Ποιρλύ Ποιο {ο 

το[ον {ο ἴμο ρτοπῦ {αδῦ οὐβοτγοᾶ οἩ ἴἶιο οε]ορταί(οᾷ ἅπγ οἳ ἐῑια 

Ετοαέ παζῖοπα] οχρἰα(ίοη----ἔἶνο ἐπί οἳ Ππιί---αΏοιί ἔμο αἷ- 

τωπιπαὶ. οᾳιἱποχ. « Ῥλί]ο αἶδο 6475 {λα ἐπο Ῥταάσπύ Παπ 

ἔμοιρ]ό οἱ ραέίπα {ο 5οα αῇίο; μίβ ΒΘΔΡΟΩ οί {ο ους” 

ζα]νη]ς ΑτοζησΙ., ὃ 9ὔ7. 11ο ἄτοοκ6 απᾶ Ίοπιαμς ἐλουρ]ό 

ἐῑλαί ςαι]ίπρ 1η έιο ΜοάΙ{ασγαπθδβη Ίγαβ πού Βαίο α{ἴου {ο πιά] 

οἳ Οεἴοῦου ποτ 411 α[ίου ἴ]ο πιά ᾖ]ο οἱ Ἠανομ. Απά {5 18 

ποῦ {49 {γοπι {ο ἤσιγος οἩ {1ο Αἰ]απίῖο, 

} Θεωρεω. ᾖ1Α{οτα]]γ, {ο 868, λεν τερατᾶ {ο ρηγείονί τα- 

Ίπτο, Όαἲ ἐο φετοσίυδ, ντ τοφατά {ο ελο Ἱπέο]]οοίαα], ἐἶνο πλου], 

απά {πο τορίοις. πα, Ἰονουοτ, πιαζαρ]οτίσαἰ]γ ταρτοςοπέ {16 

Ῥογοδρίίους οἵ 1ο ἐππαν 1ηππ Ὦγ ἐλο οὑπνατᾷ 5οηςθς οἱ έμο 

απἰπιαὶ πιαη. οποο ο ὅσ6, απά ἠσατ, απᾶ [εεῖ Ἱπίοτηα]Ιγ, α8 

πο] ας οχίοτησ]]γ. 

κ Κυβερνητῃ-- ἑκατονταρχου---ναυκληρῳ. Ἠθτο δέωπᾶ ἔμτοῬ 
οὔβοστβ, ἐἶιο ο]έρηιακίετ, ἐἶο οἐπέτίοη, ππᾶ ἴἨο οἱυπ6γ οἳ ἐ1Θ 

ΕΙΡ. Το ]αδῦ Ἱναβ πιοβί {ηθοταρίοά; ἐἶνο αλήρηιαρίος οἨ Ρἱ]οξ, 

ταοβέ τοβροηβίδ]ο, Ἱανίηρ ΡοΓδΟΠΕ; απᾶ Ῥτορθυὔσ, απᾶ Πΐ6 οπη 

159 αἲ βἰα]κθ; ἴλιο οοπίπτ]ον ἸθΗ5ί οοποθιπεᾶ πη]]ο αέ βεα, Όιέ 
πιοβύ τθβροηεἰθ]ο πλοη οἩ ]απά. 

Τη {ΙΒ Ῥοοῖς πο Ἠδνο ντο ποτᾶς ἵπ ἐ1ο οπἱρῖπα], τερτεεοπία- 

{ἶγο οἱ 11ο ΒΑΠΠΟ ο/ΠοθΓ; ἕκατονταρχηε, οπἱγ {ουπᾶ ἵπ ἐίΒ 

Ῥοο]ς οἱ Αοΐδ; απᾶ ἕματονταρχος, πδοᾶ Ὦγ Ῥου] Μαιέ]οι απᾶ 

Τωυ]κο---ἴ]ιο {ογπηοΥ Ὦγ Ἰωα]κο οπΙγσ. ο οὔπ ϱἶνο ΠΟ ΤΟΔΡΟΠ τος 

Ἡ.  ἵπο Ἠατο {π οἸαδδίο (τοοῖς ἐ]ιο γγουᾶ αρχος, α ῥγέησς, {νοπὶ 

ΠΙΟ] ἔλνο Τπρ]]ςἩ πΥοτά αγεῖν 8 ΡτεΏς ἴο Φήδ]ορς πιά βοπις 

Ρο] σα] Ροίοπίαίορ; πᾶ 6 Ἠανο ἵπ οἸαφεῖο γοσὶς αρχη οἱ 

181βο οΗΥ ΤΟΠΟΥ 36 αν οοηβ(αθηξ οἳ ἐἶιο Ηἱρ]ιοδέ ο[]οίμίς πι αἲὶ 

τοβ]πῃβ. Ίο οΨΒΟΥΥΘ, οΠ69 πιοτο, ἐπ αρχη, τοιέγευεΥ ]υωπά, 

Ἰπά]σαίος, ἵπ {πο πγοτᾷς οἳ 1ο ἀἰκληριίθ]οά Εάνναγά 1/οἱρ]ι, οἳ 

νο Πγδῦ Μα]Ε οἳ ιο Εἰκίσοπίμ οοπέΣγ; ποη. ργἰπορέωπι ῥᾳ9- 

θέυμπε; θεώ αοἰυωπι σἱρπί[σαέ, 410 οπιΏθ8 οἴθαέαϊο ρτῤποί- 

Φίωπι δι ἀμσυπές απαπι Ἱπίογρτοία[ίοποίω ἐγήαδᾳιο Τοβία- 
πιρηθὰ Ῥαρίπα ονἰποί6, Απαπια, Απιηρατὸ, Βἱδ, 180. ὃ. γη” 

αἴρίπι ἆομπ 1:11 ασ] οἱ ρίασο, οὗ Βαροτ]οΓΙ{γ οἱ ΤΝΠ ἵπ 

Πἱ οβ]σο, 1 Όο5. 16 : 34. Τ{ 15 ἔακοη {ον ἔἶιο πιαρἰεἰταίο, 111το 

13: 11. Παρ ὃ: 1, αρχαι, φξ Ίπέτο ἐπιρεγίο ειπέμγ---ιοξο 

11ο Ἠανο Ῥήπηατγ απᾶ ΡΙοπαΤΥ Ροπογ απᾶεν ο, 

Ῥυῦ πο 1παςέ ἀπώπραϊεὮ ολο κυβερνήτης ἔνοτα 188 ἔνγο 1/Α8ο- 

οἰαίοδ, Ἠετο ἴἶο ἠείπιδηαη, οἳ {1ο φρίίοί, εἰαπάς Βέξε Ἡθ 18 

Πιο ππασίετ οἳ ἴ]ιο ΕΜΙΡ. Πο ρι]άορ παπά οοπηπ]θη ᾗς 15 οοινεο, 

απᾶ, ἵπ 5 Βο0Π89, Ίο 6 ποῦ Ροδέίοβ]1γ που τλοζογίσαγ, 6 

π |]αοί νο ϱούσγιοΥ Ἀπᾶ ἀῑγεσίον οἳ 11ο ΕΜΙΡ, απᾶ, 35 Β4ΟΝ, 
πωπθί ο ορεγοᾶ ἵπ 8 ἰαἑῖοπ Ὦγ αἱ αΏοατᾶ, Το ἐλῖς οβσοί 

βαγς Πζυϊπω]: “ Βοᾷ κυβερνητηε οδί ϱιεγπαἰον παυΐε, (αἱ οἷα- 

τυπι {επεί, οὗ Ραρρίτα αἰγὶριι ἩἨο Ἱο]άς ἴλο Ἰοίπι, απιά ἀῑτοοίβ 

{μ9 εΠ{ρ. 

1. Ανευύθετου, 938 Ιποοπηπαοᾶίοιδ, Ἱποοπγοηίοπί, ΤἨ9 ᾳπ16β- 

Μοη πναδ, πνἨθίμος {116γ Ελου]ά αὈιάρ {π ἐΠαύ Πατοου οἨ βορῖς 
αποΐμος, ποῦ πνἨοίπου {που ε]ου]ά Ῥτουθθά {ο ΤίαΙγ αἱ ελα 

ΒΘΗΡΟΠ, ο Ῥαυ] ρτοϊοττεᾶ ναί 11αγ βλου]ά τοπιαίπ έΠοτο, απά 
ιο οτεπέ {5Η Ποᾶ ία ἄἰβοστηπιθηίι” Ἠποῖ, Οἱ πλειους, πο 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

απᾶ ἐἶιαγο ἔο «ΙΠπΙΘΥΣ το]ίοὴ ἰ 8Ώ 

Ἠανοη οἱ Οτείθ, απᾶ θὰ ἑοι αγά 

ἐῑιο οι {]]- 'υοδύ οπΏᾶ πον{]-τνοξέ. 

18 Απά ποια ο 5οπ{Ἡ νυἰπᾶ 

Ῥ]ου βο{Ε]γ, εαρροβδίης ἴλαῦ {16γ 

Ἠπά ορἰαίηεᾶ ελαῖγ Ῥάχροβο, 1908- 
1ηρ 1ῇθπσο, Ἠπ6γ βθἱ]οὰ οἱοβο ὮΥ 
Ονείο. 

14 Ῥαῇὸ ποῦ Ίοπρ αξία ἰλοτο 
81086 ασαϊηκύ 16 α ζοπιρορίαοιιβ 
νἰηά, οαἱ]οᾷ Ἡατοο]γάουῦ. 

16 Απά ψπεη {ο βηἱρ Ίνας 
ομας16, αμᾶ οοι]ἀ ποῦ Όου τρ 
1Π0ο ἐς υπ, ννο ]οῦ ᾖον ἀνο. 

16 Απά ταηηῖηπςδ Ἀπίο α ο6ί- 
ἑαΐα ἀε]απᾶ νν]ίο]ι 16 σα]]οᾶ Οἶαιι- 
α, ὧν λαᾶ πιαο] Ὕποτίς {ο οσοπ]ο 
Ρ7 {με Ῥοαῦ: 

17 Ἠ)μιοὰ νο 1Πεγ νά 
ἰαίκει αρ, ἴπεγ ιδοά Ἠθ]ρ5, πἩ- 
ἀεισίχάίης ἐ]ιο θἱρ: απᾶ {δατῖπρ 
Ίοαύ. Βου. αοιυ]ά {α]] Ἱπίο ἔλο 
αιοἰκκαηάς, εἰχαίο βα1ἱ, απᾶ 8ο 
1νθυς ἀπίνθη. 

18 Απά ννο Ῥοϊπς οχοθθᾶϊηρΙΥ 
ἰοβδεᾶ αν α. {οπιροβί, πο ηοχύῦ 
ἆαι ευ Πσηίσποᾶ ἴ]ο βΠ{ρ; 

19 Απᾶ Ἔμο υ]τά ἆαι νο οἳδῦ 
ους νο ους οσα ᾖαπᾶς με 
ἰαοκ]ῖης οἳ ιο Η4Ρ. 

960 Απά ποια ποϊύῃοαν δαπ πο 
Εύας ἵη ΠΙΑΠΥ ἆαγβ αρρεατεᾶ, 
Όπά πο αιπσ]] οπιρθεῦ Ι9Υ οὗ 
18, 8]ἱ Ίορο ἰλαῦ νο αἰοι]ά Ῥο 
φαγθᾶ ννας [που {σίκ6η Ἀναγ. 

91 Βυιΐ αἴῖοι Ίοης αὐφίίποπορ, 
Ῥαι1 βἰοοᾶ {ογ{] 1η ο πα(ςῦ οἱ 
έλαια, απά βαἶά, Φἱ18, γα αποι]ά 
1ανο θα κοπθά απ{ο 1Πθ, Απ 
ποῦ Ώδγο ]οο8εᾶ {νοπι Οτοίο, απά 
ο Ἠανο ραϊποά ἐπί Ἰαχ απά 
1058. 

95 Απᾶ που 1 οχ]οτέ γοι ἴο 
Ῥο ο{ ροοἆ οἩθου: {οΥ ύποτο αλα] 

απΏΏῖς σΕΣΤ. 
Α / 

σαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέ- 
ΔΝ ο 

ποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χώρον. 
19 ὑποπνεύσαντος δὲ νότου, δό- 

ξαντες τῆς προθέσεως κεκρατη: 
κέναυ, ἄραντες άσσον, «παρελές 
γοντο τὴν ᾿Ἱρήτην. Ἰ μετ οὐ 

Ν .. . » 3/ 
πολυ δε ἔβαλε κατ’ αὐτῆς ἄνεμος 

Ν ς / . 
τυφωνικὸς, ὁ καλούμενος -Ἠυρο- 

, 16 / ι 
κλύδων. συναρπασθέντος δε 

- Ν 
τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυναµένου 
᾿ ο. ο ” ”Σ / 
ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδον- 

1 ή / τες ἐφερόμεθα. νησίον δέ τι 

ὑποδραμόντες καλούμενον Ἰλαύ- 
δην, μόλις ἰσχύσαμεν περικρα” 
τεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης' -' ἣν 
α/ - 

ἄραντες, βοηθείαις ἐχρῶντο, ύπο- 
ζωννύντες τὸ πλοῖον" φοβούμενοί 

τε μὴ εἰς τὴν σύρτιν. ἐκπέσωσι, 
χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως 
3 - 

ἐφέροντο, 15 Φφοδρῶς δὲ χειµα- 
ζομένων ἡ ἡμών, τῇ ἐξῆς ἐκβολὴν 

ἐποιοῦντο" καὶ Τῇ τρίτῃ αὐτό- 
χειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου 
Σ29/ 
ἐβῥίψαμεν" Ὁ µήτε δὲ ἡλίου, 

μήτε ἄστρων͵ ἐπιφαινόντων ἐπὶ 
πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε 
οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν 
περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ σώ- 

ζεσθαι ἡμᾶς. ᾖὉἹ πολλῆς δὲ ασι- 
/ 

τίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶν ὁ 
Παῦλος ἐν μέσφ αὐτῶν εἶπεν, 

"Ἔδει μὲν, ώ ἄνδρες, πειθαρχή- 
σαντᾶς µοι μὴ ἀνάγεσθαι ἆ ἀπὸ τὴς 
Αρήτη, κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν 

ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 33 καὶ 
τανῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν: 

ἨΠΕΝΙΘΡΟ ΥΤΗΡΙΟΝ. 

παγοη οἱ Οτοίο, {αοῖπς βοπί{Π- 
θβδύ απά πονύἈννοἙῦ, 
Νου νεα α βουζη-γνῖπά 

Ρ]ουγ πιοᾶοταία]γ, ἐμίπάπς {ο 
παγο σαἶπεα {λεῖγραγρο5ο, Ώ8Υ- 
Ίπς νγεὶρ]ιθᾷ απολον, ὕλογ βα]εά 
οἶο5ο ὮΥ ΟχΥεῦο. Ῥιαῦ 1ΠΙΠηθ- 
ἀἰαίείγ ο ον] νν]πᾶ, οδ]]θά 
Ἡαχου]γάοα, Αὐαοὶς ασαϊηδί 
Πιο βΗ1Ρ. Απά ππευ 1δ γναβ 
Ροχπθ ααΥ, απά οομ]ά ποῦ 
Ῥεαχ πρ ασαἰηςύ ἐμο υνἰπά, βὶν- 
ης 3), 9 ]οῦ 16 ἀνθ. Απά 
ΤΟΠΠΙΠΡ απάοχ αν οθεζαῖ βΠ1ς]1 
Ἰδ]απᾶ, σα]]οᾶ. Οἰασάα, νηζῃ 
ἀιβιοι]ϐγ ννο ννθιο αΡ16 {ο 8ε- 
ουτθ {16 Ῥοαδί: ἸΥΙοἩ γνηοιι 
{πεγ Ἰπά {οτι αρ, ἴπου αφεά 
π6]ρς, απάενριτάίηρ 16 ϱΗἱρ: 
απά {δαίης Ἱοκύ (οΥ αΏοιυ]ά 
δο ο ἐναπᾶοἆ οη ἔμοα δατιᾶ Ῥαπ]ςα 
1ου ]ουνογεά {1ο βαἲ], απᾶ 5ο 
ποιο ἄπίγοη. Χου ὧο Ῥοΐης 
εχοσαἰησ]γ ᾖαπιροςῦ {οββοά, 
ἴπθ ποχῦ 48Υ ἴμογ Ἰα]ιέοιοᾶ 
Ώιο βΗἱρ; οπά πα τά ἆαγ 
ο οὐδύ οιῦ νὰ οὐ. οἵὗΏ 
Παπάς ἴμο ἐπο[ς]]ηρ οἱ ἐ]ιο αρ. 
Απά νῃεη ποϊθπεν 5υπ που 
βίαῖ5 αά {ου ΤΗΥ ἆαγς α)- 
Ροσιθᾶ, ἀπᾷ πο βπηΒ/1 {επιρθαῦ 
αγ ο τα, αἱ Ἰαεῦ αἲἱ πορο 
ἐμαῦ ννο ποι]ά ο εαγεά ν/ας 
αὐίοι]γ ἐδ]κεη αἱπαγ. 

Ῥαί αἴῖοι πασοὮ αβρβίίποπος, 
Ῥαμ]. αύοοά ἵπ ο πη]άκύ οἱ 
Όποπι, απά βαῖᾷ, Ρἱ8, γοι 
βἱοιυ]ᾷ Ἠλγνο πἉουχκοπρᾶ {ο 16, 
απά ποῦ Ἰανο Ίοοφεά {Ώοιπι 
Ονοαίς, απᾶ 5ο ανα οδιβίαϊησάἁ 
{π]β αχπι απά Ιο88. ού πουν 
1 οχμοιῦ γοι ἰο ο οἱ ποοᾶᾷ 
ο,θον; 10) ὕμοιο Εἰιαὶ]. Ὀ6ο πο 

15 

19 

το 1 

πιπ]ουέγ. 

Ῥτοσδσᾶίπᾳ {ο Ῥπωπίσορ, 3 Ῥοτέ ἵπ Ονοίο, 

Ἰατοου οἱ ίΕ παπηο οἨ 1ο βου{Ἡ οἱ Οτοίο, απᾶ ῬΜο]οπιγ πηθή- 

«Ἴοπς α ἔουπ οπ]]οά Ῥ]μοπίσ, ποτ ἃ ροτῦ π]ϊῖο] Ἡρ πατηθς 

Οµ {1ο οοπία:γ, ΒίθδρΏαπας ἙΒγσαπίίπιις οα]]5 ἐπο Ῥ]ιωπίοιιθ. 

ἔονη Ῥ]λωπίους, υγηίο] Ἠ]ετοσ]θ αραίπ οα]ἱ6 Ῥ]οπίσο, 
ιβα και κατα χωρον, Ἱοο]ίπρ ἰοιαγάν, {λαῖπρ, ταί]πος ἔπη 

14ρ5 απά Όοτας, ἱ. ϐ 1116 Ροϊπίς Ποπ Ὑγ]ήοη {ιο Ιοο]ςῖηρ ο. 

Α. οοπβα]ίαον Ῥοΐπαρ Μας ---ἴμε ππα]οτέέη πποτο {0Υ 
Βίταδο πποη/ἶοπ8 

ατα 

οαγΓθηί5 οἳ {1ο 5οµ, Έοῦ. 

6 Κερδησαι, ΤΛίοΤΙΙΥ, φαἰπες, διιδιαἴισς. 

ππᾶς βο οπ]]θᾶ Ῥ]ουν, τὶ7., ἴλο που {πνποβῦ απά ἴἶο ποτίληγεςί, 

Ἠαοχκειῦ {5 γα {ο]ἱοίζοιβ, α5 1γο]ἱ α5 Ιαροτίοιις 11 Ἠ]8 οχροβί- 

Ποπ ο 11ο βυπ] ἔουπις ἵπ (15 ἀδβοτ]ρίίοῃ., 

α΄ Τυφωνικος, α πλην, οπ]]οῦᾷ α ΈγρμοἨ, Ἐατοπᾳπί]ο--- 
ΜΝοτ]οαβίουα, ΠατοσΙγἆομ, 

π Την συρτιν, ο ΒΥΝΙ8; 5ο οπ]]θᾷ ας ὀγαιυπ ἰοραί]ος Ὁγ 
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ΚΙΝ ΙΑΜΗΘ) νΕΠΡΒΙΟΝ. 

Ῥο πο 1088 οἳ απ πιαπ)» 1{ο απηοπς 
γοι, Ραΐ οἱ {ο εΗΡ. 

95 Του ἴλοιο εἰοοά ὮΥ πηθ θ]]8 
π]σιῦ ὕμο απσο] οἳ 94, ν]ιοςθ 
1 απι, απᾶ γΥλοῖη 1 βθχνο, 

24 Βαγ]ηςσ, Έσαν ποῖ, Ρα] | ὁ 

ἴποι πιακύ νο Ὀτουσ]μέ Ῥοαίοτο 
Όοξαν: απᾶ Ίο, ο Ιαίῃ σίνθι 

ί]πθο αἲ ἐἶιοιι ὑ[αί εαἰ] υΥΙ(] {μσο. 

26 Ὑγμονοίογς, 5ἱ18, Ῥο ο{ σοοά 

οποθυ: {ου Τ ῥα]ίονο ἀοἆ, ὄ]νας 16 

εΏα]1 ο ονοι ας 16 νας {ο]ᾷ πιο. 

26 Ἠοννροίξ, ντο πιαξῦ Ὦο οµαςῦ 

αροἨ ἃ οογίαῖη 15]1Π8. 
27 Ὠιῦ πν]οι ἴ]ο {ουνζαθηἑ] 

πἰρΠύ ννας οοΠ1θ, 8 Ίο 1618 

απΏΕκ αχ». 

ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία 
ἔσται ἐξ ὁ ὑμών, πλὴν τοῦ πλοίου. 

παρέστη γάρ µοι τῇ νυκτὶ 
ταύτῃ. ἄγγελος, τοῦ Θεοῦ, οὗ εἰμι, 
ᾧ καὶ λατρεύω, "λέγων, «Μὴ 
φοβοῦ Παὔλε, «Ἀαΐσαρί σε δεῖ 

παραστῆναι" καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί 
σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας 
μετὰ σοῦ. ᾖ35 {4ιὸ εὐθυμεῖτε ἄν- 
δρες" πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι 
οὕτως ἐσται καθ ὃν τρόπον λε- 
λάληταί µοι. 3 εἰ νῆσον δέ 
τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 3 «Ως 
δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγέ- 
νετο, διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ 

ΕΠΥΙΡΕΡ ΥΕΗΕΡΘΙΟΝ. 

1988 οἱ αΏΥ ΠΑΠΑ 1ο 4ΤΏΟΏΡ 
Υοι, οκοθρί {ο 5Η1Ρ. 

Έου ἴπετθ αἰοοᾶ ὉΥ πιο ὑπ] 28 
πἰαΕ6 {Πο αηᾳε] οἱ ἀοἆ, νηοβθ 
Τ απι, απᾶ Ὅ]οπι 1 αἱβο ριοἵ- 

ΒΠρ, βαγῖησ, Έσαγ πο, Ῥατ]ἱ5 24 

αὖος πηνδῦ Ῥο Ῥτουσηί Ῥοΐοιο 
Όοβα: απᾶ Ίο, ἄοά Ία8 σίγοπ 
{ο γοι αἰ] {μοβο Υπο 581] νά ζ]ῃ 
Υοι. ἸΠΠετείογο, 8ἱΥ5, Ῥο οἱ 15 
βοοά οἶιοου: {οχ 'Τ Ῥε]ουο ο, 

ο) ελαί 1 αΏα1] Ῥο 6Υεη αξ 1ὔ νγαθ 

ἰο]ᾷ πιο. Ῥαῦ αλ], νο Ταάδύ 20 

Ῥο οαθῦ αροη "8018 1β]9Πᾶ. 
Ῥυΐ οι πο {οατίοσπ{]ι 21 

πὶσ]ῦ Ὕγα5 60Π16, 88 9 1616 

Ρ ατρευω, ἶ τυστολέμ, ἆ 86γ06. 1η 1ὲ5 {υπίγ-οπό οοσιῖ- πνοιςΗΙρίηρ, οηά 6ΟΠΙΘΏΠΙΘΡ {ο Γαἰἱ ζουμ) ντ, Γαἲ]ς αραἰπςί 
τοηοθ5 11 μο Ολήβίαν ΒοιϊρίινοἙ, 15 15, ἵπ οοτη, Υογ., τοπᾶστοᾶ 

/ουγ πιο τοοτδ]έρ, απᾶ βογοπίοση ὀτηςς δέτοει “Τε {5 ἀοτῖν- 
οά] 6αγς Ὥναδιηας, “ο ἐἶο ρατίῖο]ο λα, πν]ήσϊι ἶ5 αἀᾶσᾶ (ρτε- 

Πχοῦ) {ου ΏοΓ6 Υο]στποΠοΥ, απᾶ {ιο πονᾷ τρειν, π]λοῖι ἰσπίτ]ος, 

ο ἰγοπιδία, Ώοσααδο 16 ἵ6 {Πο 5ο ο βογγαπ{5 {ο ο 1ηοῖ αγαῖᾶ, 

απά ἐγοπιδῖα πό ἴἶιο Ῥτοβοπος οἱ ἐῑιοίν πιαίοις2. βαἰόας 6178, 

16 16 ἑώελυ φιοά πιογσοζο δογυΐγα, απιᾶ διιβίπίης Τδ ους οἳ Ρτοίαπο 
Ἠπ{{ςτΒ, ἔ]ιο 411 35 6ο 5συ6 ]ογ1ύαρσδ. Τί 15 βροοἰα]]γ ἰα]κοπ 

{ου καογ{ᾖος, γνμίοῖι {5 α βροοῖαί Ρανέ οἱ Ώΐνίπο ουςΠ{ρ, ποσοτᾶ- 

Ίπς {ο ο] 11 απιᾶ ποδρε], Ῥοπι. 121Τ..  Θυσια απᾶ λατρεια 

αἲο ]οϊποᾶ ἑοποί]ου, Οµ{, Μαογα, 

Δατρεια. Τα 15 Ίνο οσσαγ!οηοος ἵπ ΔΝ. Τε Γοωγ οἳ π]σ]ι 

ατο {ουιιᾷ ἵπ Ῥαα)ς Ἡρίςί]ο {ο ἐ]ο Ἠοργοιν5 απᾶ ΠοπιαπΒ, 16 {6 

τοργοδοπίοάἆ ὮΥ {μο Ἱγοτά δεγοῖσς, ππᾶ οὗ, ἵπ ευοτήὴ οαδε; ἵΒ 

οχρτοβδος, οἨ πιρμοσ. 

«Πἴροσκυνεω 15 ἐἶο γγουᾷ σοπδοοναἰοᾷ {ο τυογσΏ1) πι 185 Ηἱρ]ιοςδέ 
ππά πιοδύ ΕαΏ]]ηο 89Ώ8ο, πΎ]ιοη απά ΊπΠοτο «ε]ουαί Πἱο]ηι 8 

ἔιο ορ]οοί, οὗ που Ῥδγεοης ος ρτοοὺ ἀσηίσψ, α5 Πΐ5 απαΌηδελ- 

4ουβ, απο πάάνοββοᾶ. Τί5 Ἠοππωμ τορνρβοπ{αίγο 16 αογο. Ίπ 

ἐπο θοραασίπό 16 5, ἱπᾶσσᾶ, αβοά ρυοιπὶβοιοδ]γ ἵπ τοίδγοηοθ 

{ο ἴλθ Ἰοπιασο ραίά {ο ἄοά απά τηλῃ. ϱΘἰπηϊῄσαί, Ῥτορτίο, 

οαρί (15 1πο]ϊπαξὶ ροδίαπα, οὐπι πιοῖο α {Γοπίθ ραἱονο, οαραῦ εαὈ- 

χηϊςθίπιας. ἸταβπιΠδ. Αάοτλτο οδέ Πάπα οἱ ἄἄππογοτο, Τί 

βἰσπίθαῖι απ. οαψατ] ταγοτοποο οἱ Ῥομίπςρ ἆονυπ ιο Ὀοᾶγ {ο 

ιο ρτουηᾶ, α5 πο] οἰγί] ας τοἱσίοι5 Ἡοπιασθ, Τό Ῥγοροτίγ 

βἱρηϊβοι]ι, ἐπ Γαἰίπα ἀοιυπ ἰο τυογοήμ, Ὦγ αν Ἠίοῖι πουᾶ Όουπο- 
1μς ἵδ τορτοβοπἰοᾷ 48 {ο Ἠΐ6 ΙΠάΠΠΕΓ οἳ πνοτεΏἱρίπς Ῥοΐου, 

Αοΐς 101 355. Οτίέ, Βαστα. 

«Τπο Ἡορταιν πνοτά ὦ]ιασ]αϊν ἀοῦ]ι ρτοροτ]γ βἱρπίΏ, {ο ὅοιυ 

ἄἶοιοπι απάἀ, ἴΠογε[οτθ, 15 αβοᾷ οἳ επσ]ι Ῥουψίης ἀοινπ, αξ {56 ποῦ 

{ον αἀοταίξίοι 48 8. 431 ὅ, 6, απά η «ἴνους οἱ]ος ρ]ασσς. Ἰμίε 

αγοθὶς πνονά π]ξεο εἰριίΠος {ο δο βοπιο ροδίμτο οὗ Ὦοάᾶγ ἵπ 

(ποσο Μανδίη. 
«Τί οοπιθβ Ώοπι κχνων, σαΠ18, ἃ, ΙΠΟΑΡΊΟΣ {Γοπι 1ο ΠΠΑΠΠΘΕ 

οἳ αραπἱα]ς, Ἱγ]οὮ {11ΟΥ οοιιοὮ οπά οΡοιοἩ 0η {ο ργουπά Ῥοίογο 

ἐλοῖν πιαξίοις. Ζαπομίας ο. {πο εοοοπά οοπιππαπάπηθη ές ο) 

ποοογᾶ(ηρ {ο οίπογς, {οπι πυω, οβδοι]οῦ---ίο ᾖὶςδ---Όδυυαξο αἩ 

αποϊοπό οαςΐοτα οἱ αἀοτῖπρ αιποηρθὺ ἴλο Ῥετείαηβ πα ὮΥ 158- 

Ίπο ἴ]ο Ἠαπά, ἐπο πιοαύµ, οὗ {πα Ἴποσς, Πίο πας πο πιοδῦ 

Ῥτο[ουπά Ἠοπ]αρα, οἳ ποναίοα. Ὑάο σα, Μαι 2 11: 

Ἠϊνοί οἩ 8, 291 99: αιιὰ ἀτοῦας οπ ἴλο εεοοπᾶ οοπιπιαπί- 

ποπ). Οχί6, Βαουν. 

4 Καισαρι σε δει παραστηναι. 

Ὀελοουσίῇ». 

Κεχαρισται---σου, οᾶ Ίας ρίτου γοι εἰ] ἐ]αί ϱαἲ1 η γοι. 

Τ1οΥ αἰοι]ά Ὄο αἲἰ εατοᾷ {ου ο Ραίο οἳ Ῥαμ], Ῥεσπαςο Ῥααἱ 
Ἠπά Ῥταγ οἆ {ου ἐποιπ. Βαο] {5 εμο νίου οἳ Οα]νίπ, ῬΒεηρε], 

ΟἸρΠπιξοπ, ο ἸΠοίίο, Παοἰκοί, απά ολοι. Ώοπρεὶ Ίοτο 

τοπ]ατ]ςς: /' ᾖαοἰζις πιιἑ πια σιιπν ᾖαιοῖς Ρῖῖς δετυαίατ, 

θιέαπι πως ῥῇ1δ οτι πι] τε ροτῖί. «αυί ἡαῖο κἰπιξὶς 

πιά δ  Ὁ ΜΑΠΥ υ]ο]εά Ῥετδοπς οἳπ Ὦθ πιο οαδί]γ 

Βανοςᾶ αη]ξ]ι 4 {οιΥ Ρίοιδ ΡΟΓ5ΟΠΒ, ὕλαπ 9Π6 ΡἱοἳΒ ΡοΓδοῦ ρομ]δ 

νΙἩ ΤΠΔΗΥ Ὑγ]ο]κεά Ῥονδοπβ.2 Ό9, πποΓο βαπἰοπί]οῖς, “ Μαπγ 

ανίο]οά σαν Ός 1ποτθ ομΒΙΙΥ βανοᾶ τν] ο {ουν Ρἱοιδ, ἔἶναπ οπο 

Ρίοις Ῥοτίδῖ ση] ΠΙΑΠΥ ππίοἰοά. Τό αυογ]ά 15 [λα ἰο ἐς 

δ18ρ.] 
Σ Πιστευω, 1 δε[ίευο. Τις Ἱπάϊοπίος Πα σοηβοϊοιβπαβς ος 

η. αἰονίϐγ, οἳ πνπ]ο Τε {οἱ Πἰπηκο]Ις ροββοββεᾶ, οΥοΓ ἴ]ια 

ππἰμζς οἳ μἱ5 {51ο Υ-ΡαΒΕΘΗΡΘΙΒ. 

. Γις νήσον---τινα, ΠΡΟἈ Βοπ10 Ἰδ]απᾶ. Βασ Ἰπζάεβπ]ίοποες 

18 Ίπ ϱοοά Ἱκοορίπρ υγ Εὶ αἲἱ ἐμο βοσπο5 Ῥοίογο {Ποπη, 16 {5 αἳεο 
ἵπ Ἠαιπιοηγ ΙΙέΠ ἔμο ἔοπον οἳ αἲἱ Ὠάγίπο Τ6ΒΡΟΠΘΕ, οὗ οοπιτηῖ]- 
ηἰσαί]οης {ο ΠΙΑ, 45 {ο ἐπθ {αύασο ογθπ{ς οἳ Πΐ8 1{ο, Ὠεβπίίο 

1π οπᾶ, ἱπᾷοβπί{ο ἴπ ἶιθ πιθαπΒ οἱ 68018, 

4εε, {ὲ ἵδ πἐσέδδατ}, ἓἰ ὃε- 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΗΞΦ ΥΕΕΘΙΟΝ, 

ἀνίνεα τρ απά ἄοση ἵηπ Αάνία, 

αροαῦ πηϊάπίρη{ πο αΠἱρπιεπ 
ἀδοπιεά «ιαῦ 011ευ τει ηθαν ο 
ΒΟΠ19 οοπΠίῦγ: 

98 Απᾶ εουπᾶρθᾶ, απᾶ {ουπᾶ ἐἡ 
ὑννοπῦγ {αὐποπαβ: απά ννἼθα ἴλπαγ 
Ἠαᾶ Ροηθ αἃ Πθί]ο {ατίμει, Όλογ 
εοαπᾶθά αρα, απᾶ {ουπᾶ ἡ Πί- 
ἵθεή {9{1οΙηΒ. 

29 Τπει {δεαιῖπς Ἰεδί Τἴπεγ 
5]ου]ά Ἠανο {α11εη αροῃπ. τοσί(α, 
ϐ6γ οβῦ {ουχ αΠοΏΟΙ5 οπύ οἱ ἴ]α 
Βί6ίἩ, απᾶ πη]βλεᾶ {οΥ πθ ἄαγ. 

980 Απάᾶ α5 ἴἶο εἱήρηιθη νύογθ 
προιξ {ο Πεο οτπῦ οἱ ἴμο αρ, 
επ ΤΠ6Υ Ἰιαά 1εῦ ἄονη {πο 
Ροαύ Ιπύο μα βθ6α, ππάςι οοἶοιν 
αφ ἴμοασ] ἴπ6γ φου]ᾶ Ἠαγα οαςὲ 
ΔΠΟΠΟΥΒ οα{ οἱ {π6 {ογθαΠίρ, 

51 Ῥαι] ραϊά {ο ἐἶιο ορηὐατίοη, 
απά {ο {ο 5ο]ά1ετε, Εχοερί ἴἩεκο 
αὈ]άᾳε ἴη ἴπο δρ, Υο οπηποῦ Ρο 
βαγεί, 

90 Τ]6ι {ο βο]άϊεις ουῖ οἱ! 

6ΠΡΕΙ τΕΧΤ. 

᾿Αδρίᾳ, κατὰ µέσον τῆς νυκτὸς 
ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν 
τινὰ αὑτοῖς χώραν' 3 καὶ βολί- 
σαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι" 
ραχὺ δὲ διαστήσαντες, καὶ 
πάλιν βολίσαντες, εὗρον ὀργυιὰς 
δεκαπέντε Ὁ φοβούμενοί τε 
µήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέ- 
σωσιν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες 
ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέ- 
ῥραν γενέσθαι. ὃν τῶν δὲ ναυτῶν 
ζητούντων Φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, 
καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς 
τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ 
πρώρας µελλόντων ἀγκύρας ἐκ- 
τείνειν, 3 εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ 
ἑκατοντάρχῃ. καὶ τοῖς στρατιώ- 
ταις, ᾿Κὰν μὴ οὗτοι µείνωσιν ἐν 
τῷ πλοίῳ, ὑμεῖ σωθῆναι οὔ 
δύνασθε. ὃὃ Τότε οἱ στρατιῶται 

ΚΕΥΙΡΕΌ ΥΕΕΗΡΙΟΝ. 

Ῥουπθ αἱοησ ἵπ (ο «Αἀγίαξίο 
56ἃ, αροι{ πἰαηἰσ]ιξ ἐἱχθ Β6ΚΙΠΘΗ 
ἴποιρῦ (μαῦ {που ἆῑθνν πθας 
ἑοβοπιε]απά; απ βουπάθᾶ, απ 28 

{ουπά 10 "ὑνγοιγ {πὔποπιβ; απιᾶ 
Ψ/Ἠθ 16Υ Παά σοπο α Ηδί]ο 
{αγ{Ἠαχ, λ6γ φουηάθεά αραίη, 
απά {οαπᾶ 10 Π[έεει {8ἴΠοιης. 
Τμθα {εαίης 168ύ ννο εἶιοι]ά 
μανο {αἱ1επ αροἨ ΎοοΚΒ, 6ου 
οαδῦ {σαχ 8ποῄμοις ου οἳ ἴ]ιο 
Βί6ΙἩ, απά Ἰοηρεά {ου ἆαγ. 

Απά 88 ἴμο "Β6ΚΊΊΘΩ Ύγουο : 
αροιῦ {ο Πεο ού οἱ {ο 1, 

γθη {Π6Υ Ἰαά 1ος ἄοννη ἴ]ια 
ροαΐ Ιπίο {πο 868, Ιπά6Ι ῥχ6- 
ἴοπςο οἱ οδ1)γΊηρ απο]λοῖς οαί 
οἱ ο {ογοβΏΙρ, Ῥαπ] ραἱᾶ ἴο 

ἴμο οοπίατῖοη, απά {ο {π9 :βο]- 

ἀΐ6ις, Όπίαςα Ίιοβο αὐ]άς Ἱμ 

{Πο βΗ{Ρ, γου οαἩ ποῦ Ὀο βαγοᾶ. 
Έλθη {πε δο]άϊθις οαῦ ο ἴἶιο 52 

τὸ 9 

ε Τεσσαρεσκαιδεκατη ννξ, ἴλο {ουτίθοπίὮ πηρ]ιῦ---εἶπου Μ16Υ 

Ραῦ {ο βοῇ---διαφεροµενων ἡμων εν τῳ Αδὗριᾳ, πο Ὀεῖηρ Ῥογπθ 

ἑτουρ]ι (έ1ο ναΥεβ) ἐπ ἐ]ο Αάτίαία, Τὲ Ίνας Ῥεο βιἰά ἐ]λαῦ 

11ο πιοάρτη Μα]ία, 195 {οο {45 βοα{1 {ο Ὦο εππυτασοᾶ {π 119 66, 

8ο ἀθείρπαίεα, Τ19 βίαίαπιοπ{ 18 6γγοπθοί8. Τ19 Αάπικίλο Ίπ 

οἱ 5 αποὶθηί 1ΠΑΡ5 πνας {16 παππο οἱ ἐπο εθα ]γίπς Ῥδύποσπ Τ]γ 

πιά ἄποθοο; Ῥι0 ἵπ 115 πἱάθυ 6οηςο οοπιρτο]οπᾶεᾶ {ιο Τοπίαπ 

56η ατγουπά ΜἱοΙΙγ, θατ πΏίοῃ βίοοά Μο[ίιο ἨΠποίς, 

5 Ἔραχυ δε διαστησαντες, α θιογ ἐπίεγυαί οἱ ἐἴππα, οπᾶ ἃ 
Ελοτί ἀἰδίαποθ οἳ 8ρ800. Ἰ]μθ Πταῦ βουιπᾶίπρ ἵνης ὑποπίγ 

{πί]οπηβ, ἐπο 5οοοπᾶ, Ἠ[ίθεπ. ΤΠί6 ταῖθ οἳ ἄοογθαςο; ἵπ {ο 

ἀορί]ι οἱ {1ο παίος; ο 1μθ οοαςί5 οἳ Μα]ία, 16 γοῦ ρτοξῦγ πιασῖ 

ἔιο Βαππο, ποσοτά(πρ {ο ἴἶνο βἰπίοιποπί5 οἱ πποάθση βθᾶ-οπρίδίηδ. 

ιο Βρηιηοβς οἱ {1ο ἹῬοίέοτω 38 απολος-ρτουπᾶ {8 γοί οοῖο- 

Ῥταίοά, Ἰπ δὲ. Ῥαυ]15 Ἔαγ, ο ἐπαάΙοπαςγ ]οσυ]1γ οἳ ὑπίε 

βΏϊρινγοσϊς, οτοῦγ οἰνοιπιβίαποθ εἰαίοᾷ Ἠθίθ, 48 {ο {1ο οπ/Ίτο 

]οσα1έγ, ἵ5 ἵη ροοά Ἱκεερίπρ σε] 6Υουγ αἰαδίοα Ἠοτο, 35 Βἶιοιτ 

η αᾗ ἐπθ πιοάθγα το[βτοπσθθ {ο 18. 

} Σι τραχειε τοπουε, Ἡροπ ΤΟΠΡ] --- Γοο]κγ Ρ]ποςβ. 

Βίτοπᾳ απά {οατ[αὶ πρρτολοπβῖοπς ητο ἱπδαραναὈ]ο {Γοιη βΙ1Ο]ὰ 

Ά Ροβ] ου. [1ο οἵπ οοπβτπι 9Ηΐ6 {πο {γοπι οἱ ΟΠΠ 6ΧΡθ- 

τίοποθ, Βατίπρ Όεοῃ βἱάριντοσ]κοἆ οπ ἐ1πθ ορββί5 οἳ βοού]ηπά ἰπ 

{ἀδέ εποὰ αᾱ Όαγ, απά οπ ΡαοἩ ἃ τοσἰγ Ῥοΐδοπι, ἐμαῦ ους 

ΑΠΟΠΟΤΡ οου]ά πού ]οὶά αραἰπεύ ὑπθ ΒΗ1Ρ6Β οἱ {119 βοα απά {Πο 

οβείπρε οἳ 11ο {επιροβύ,] “Ἡγ οπζήπς ΑΝΑΥ ἴμο ΑΠΟΛΟΙΒ, 

(τας αγκυραθ περιελ]οντες), Ἰοοβῖπρ ἴἶιο ὑαπάς οἱ {1ο τιᾶᾶστΒ, 
(ανεντες τας ζευκτηριας), απᾶ Μοϊδίίπρ {ἶιο ατίσηιοη (επαραντες, 

τον αρτεµονα), αἰὶ οἵ πν]ον οου]ᾶ Ῥο ἆοπο βἰπηπ]έαπαοιδ]γ, ἐ]χθ 

βηἱρ τας ἱπποᾶίαίείσ υπάογ οοπιπιαπᾶ, απά σου]ά Ὦο ἀἰτοσέοά 

ππὶέ] Ῥτεοϊδίοηα {ο ΠΥ Ῥατί οἵ ιο Β11οΓθ π]]ο οβετοᾶ α ῥτοβ- 

Ροοί οἳ βα{οίγ.,})  Ένυχοντο ἦμεραν γενεσύαε, (ει ἀερίγεα ἐ]ιαὶ 

αι ἰα]ιέ σοα. 

Ν Των δε φαντω», κ.τ.ᾖ. ΤΠἱ8 πιογθπιθηῦ, 8ο 1184 ἱ658, οοἩ- 
Ἀτπῃς {1ο 1άθα, ἐἨπέ ιο 68ΑΠΊΟΠ Ὀομεγοά ἐαῦ ἐἱνο εΠ{ρ Ὑας 8ο 

βοπ]οιδ]γ ἁαπιαροά «5 {ο χοπάον αποσγύαῖη 198 {οτίαπος {ου {1θ 

πἱρΗί. «Καλασαντων την σκαφην., Ἰαυΐπα ἰοιυεγεὰ ἀοιυη ἴ]ια 
Όοαί---ο τεσθη{]γ Ποϊείοά οἩ. Ὀομγᾶ---αγκυρας ἐτεινειν, {ο0" 

οαΊΤΗ, ποῦ οαδὲ ομέ, αποποτα. Βπί Του Ῥαπα]9 αθηξίου απά 

ἀἰβοιπιϊπαξίοἩ, 11ογ ποι]ά πηορύ 1]κοίΥ Ίναγο ποοοπιρΗε]οά 

Ὠιοῖν Ῥαχροβο, απᾶ ]οορατάἶ26ᾶ {16 1τερ οἱ πιφηγΥ. 

Σ Εωεν στρατιωται Ῥαπ], αρρτθ]επάϊπς ἐ]ιαῦ ἐμθ οβῖσοις 
οἳ {ο βΠ{ρ ποτο Ἱπιρ]σα{οᾶ {π {1ο Ρ]οἱ, πάάτεβεος ΠἩπιβο]ε {ο 

ἔιε οεπέωτΊοη απά ἰ]α δο]αϊΐετ. Πε Ἱαᾶ «Ώπτρο οἳ εἶιο 

ΡΙΒΟΠΘΓΒ, 48 ιο ορπ{ασίοη ῖαά ρατ(ζου]ατ οπγ6 οἱ {119 προβί]ο, 

Ὥκοορυ {λἨοβο ({116 Βεαπιοπ), βπίά Ίο, αρἰἀο ἴπ {1ο ϱΠ{ρ; γοι 

σαππούῦ Ῥο Βαγοᾶ. Βοἱάϊοτ οοσ]ά ποῦ πΊαπαροθ {1ο 8Ηἱρ, απά 
πἰθιουῦ ιο αἱᾶ οἳ πιαήποτ (μο ΒΗἱρ οοσ]ά πού Ὦ6 Ὀτοιρ]έ ἐο 
]απᾶ. ΤΗ18 πνου]ά Ππάϊοπίο Ειαί {Πθ Ῥάσροβο οὐ Ρρίαμ οἱ βΌαπ- 

ἁοπίπρ ἴλο βΠήρ πνας Υετγ βοπθτα], 66άτησπ απιά βαἰἰοτβ α]]]ςα 

Ἱπερ]σπίοά Ίπ 1, σπορ ἴ]ο Ῥοβ]έίοι ἐδίκοα ὃν Ῥαυ], ἐμαξ Τε 
παδ εββεπ/]α] {ο ιοί ρτοβαχνα{ίοη ἐλλαῦ ἐμο Βοππθα Ὦθ Ρτο- 

ΠαΡἱέοά ἔτουι Ἰθαγίηρ ἔο γεβεοὶ. ας πιθαΏς απά οπᾷς αγθ 
Ιπάϊββο]αδ]ο, 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΦΘ) ΥΕΠΦΙΟΝ. 

ἴλο 1ορθβ οἱ ἰμο Ῥοαῦ, απᾶ 1οῦ 

μου {α]] ο 
98 Απά νηῖιο πο ἄαγ. παβ 

οοπαπρ οἩ, Ῥαπ] Ῥοεοιραύ ἔλοπι 
α]] ο ἴαο πηθαέ, βαγίπρ, Τ]ἱ8 

4αγ ἵς πο {ουτύθρηζ ἄαγ Ὅλπαί 
γο Ἠανο ἰαιτίεά, απά οοηδίπαθᾶ 
Ώιείίης, Πανίησ ἑαίκοι ποίμίπς. 

84 Ἰγμονοίοτο 1 ῬΙ4Υγ Του 1ο 
ἰαἷκο οοἵπε πηθαῦ» {οΥ ὑλμῖς 18 {ου 
γοιτ Ἠθα[ζ: ζου ἐλογο αλα]! πού 
πω. Ἰαῖν {41 {οι ο Ἠθαά οἱ 
ΔΏΥ οἳ Το. 

36 Απᾶ ὙὕΨ]αοη Ἡδ Ἰαά {ας 
6ΡΟΚΕΗ, μθ ἰοο]ς Ῥτοδᾶ, απᾶ 6ανο 
ἔλπαπ]κα ο ἄοά Ἱπ Ῥγθβεποθ ος 
ἔ]ποπα αἱ]; απά ὝΠου Ἡθ Παᾶ 
Ῥτοίκδι 18, νο υ6ραί ἴο εαύ. 

86 ΈΠεη ν/6τθ {Π6Υ αἰΙ οἱ σοοᾶ 
ομθοι, ἃιλά {Π6Υ αἱβο Όοοῖς δοπιε 
πιονῦ, 

97 Απά ντο νθγθ ἶπ 811 ἵη {πο 
Πρ ἔννο παπάγθᾶ {Πτθθβοοτθ απἆ 
ἰχίθθπ 8οΏ]8. 

96 Απά νηοπ {πε ηας θαἴεη 
εποισ]ι, ευ Πσ]ίεπεά {πο εΠΡ, 
απᾶ ομ8ί ου πο ὦηθαῦ Ἰπῖο πο 

απΏσας ΤΕΧΤ. 

ἀπέκοψαν τὰ σχοινίᾳ τῆς σκάφη», 
καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. ὃδ ἄχρι 
δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, 
παρεκάλει ὁ Ἰαῦλος ἅπαντας 
μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, Τεσ- 

σαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν 
προσδοκώντες, ἄσιτοι διατελεῖτε, 

μηδὲν προσλαβόμενοι. ὃν διὸ 
παρακαλῶ ὑμᾶς προσλαβεῖν τρο- 
φῆς' τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέ- 
ρας σωτηρίας ὑπάρχει' οὐδενὸς 
γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς 
πεσεῖται. ὃὃ Ἠϊπὼν δὲ ταῦτα, καὶ 

λαβὼν ἄρτον, φεὐχαρίστησε, τῷ 

Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλάσας 
ἠρξατο ἐσθίειν. ὃν εὔθυμοι δὲ 
γενόµενοι πάντες, καὶ αὐτοὶ προ- 
σελάβοντο τροφῆς' ὃἵ ἦμεν δὲ ἐν 
τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ, δια- 
κόσιαι ἑβδομηκονταέξ. ἓὃ κορε- 
σθέντες δὲ τροφῆς, ἐκούφιζον τὸ 
πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι, τὸν σίτον 

ΒΕΕΝΙΡΕὉΌ ΥΕΠΗΠΡΙΟΝ. 

5Ι0Ω868 οἱ {πο Ῥοαδύῦ, απᾶ 1εὐ 16 
{411 οἳ, Απά νιΠ]]ο ἴλο ἄαγ 
νγα5 σοπιίΏς οἳ, Ρατ] Ῥοβουσ]ύ 
ἔπθπι αἰ] {ο (αχ {οοᾶ, 8αγίη6, 
"Της 8 {πο {ουχθεθηζ ἆῑγ 
ἐπαῦ του Ἠαγο Όεευ νναϊπα, 
απᾶ οοπΏαε {αβήῃπα, Πανίης 
ἑπ]κεπ ποἰμῖηρ. Ἰποτοίοτο 
1 ΡταΥ γοι ο ἔα[κθ βαπιθ {οος, 
{ου ΜΠἱ8 18 “πθοθεβξᾶϊΥ {ου γουν 
Ῥνοβθιγαζίου: ""Γου ἴπθιθ ια] 
ποῦ 8 λαὶχ Ῥοχ]κ Ποπ] {πο πουά 
ο{ απγ.οἔγοι. Απά γ/]λοπ ηθ 

}ὶ η ἴἶχας βΡΏο]κθη, Παγίης ἴαχκεη 
δα Ἰοαί, Ὦθ ρανο [λαηίκα {ο αοἆ 
η Ῥγθδεπορ οἱ ἴπειη αἲἰ; αηά 
ποπ νο Ἰιαά Ὀχγοίκεη 16, Ὦθ ϱθ- 
ξ8η {ο εαῦ, 
Ἀ]]. οἱ «ρᾳοοά οἱθθι, απᾶ {016γ 
8ἱ6ο {Ἠεπιπε]νθς {οοῖις Αβοιιο 
{οοᾶ. Νου αἱ ἐς βοἩ]ς «ὔο- 
βεί]οι ἵπ ἴπθ ΒΠΙΡ ΊΥ6Γο ἔννο 
Ἠαπάτοά απά βεγθοΠῦγ-εἰχ. Απά 
ὦ/οπ {16Υ Παά εαίθη οποιρΏ, 
ἴλαογ ΠἩρ]ύεηεα ἴμο αΠἱρ, απᾶ 
σαβῦ ουῦ ο υ]θαῦ Ἰπίο Ίο 

Τµοπ Ὕνεγθ {167 ἱ 

δ8 

8ο 

ο» Ἡ 

8θ8. εἰς τὴν θάλασσαν. ὅοτε δὲ 568. 

Υ Τα σχοινια της σκαφηε, ἴ]ιε Τομεδ ο ἴ]ιε ὃοαὶ, πιοδῦ Ῥτοὺα- 

ΡΙΥ {ποβο {ια {αβίθποᾶ 16 {ο {πο γοςςοΙ, ποῦ {ποβθ ὉΥ νγ]]ο 

νου πνουο Ἰουνοτίηρ 1. Νοὐνιηβίαπάΐρ Ἠιο αβδητηπσθ γγηῖο] 

Ῥατ] οἱιοτ]ε]ιοά οἱ ἐἶλο βα]ταέῖοη οἱ αἰἱ οἩ Ὡοστᾶ, 1ο 18 ας βροοῖηὶ 

απᾶά ρατσυ]αν 1π 116 ἀἰγθοιίοπ απά απο οἳ πιθαπ6 48 1 Ἡθ Ἠαᾶ 
πο βπο] αββάταηοθ» {μάραί, ας ἵ {πο ογοπί ἀθβίτοά Ἱ6τθ 
Ὅ ο] οοπάπρθηξ οπ ἴπθ Ρίορος 159 οἳ {ο ΡΓοροῦ πιοαΏΒ. 

: Σηµερον ἡμεραν, ΑΡΡοβΙ(οπα]. 

α΄ Τουτο γαρ πτρος της ὕμετερας σωτηρίας ὑπαρχεε, [ο ἐλῖς 

{5 οδεπίἑαί (ο γ οι: δαἰυαίῖοι. ΤΠί8 18, {η {αοῦ, ποῦ {οο βίτοης: 

ΠΊΟΑΠ5 419 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΟΥ6ΓΥ Ρτοροβοά οπἀ, πέους αἆε- 

απίο πἹοβΏΒ, πο οπά οαη ο αἰαίποᾶ, ος ορα]ηοᾶ. Ὕπαρχω, 

βαπα; τα ὑπεχοντα, (11 φμΐς λαθδεί Όοπα, [αομλίαίεο; ο{ἴθη, 

ἔέᾷς ὑοπίε εἰ Πριταίίυε ὧε οωπέδι» φας ἴπ Ίας υία ἀλλσὶ 5ο- 
1οπιο ἀτοίίας, ωπν απᾶ εἰµι αἳ0 ἵπ Ἰλοῖσ τοβρθοίνο ἔοπριαςβ 

αὐδοίωία. ΑΡργτορτίαί6 ]οοά 16 θββοπΏῖπ] 1ο 6Υ6ΙΥ {οτι οἳ 

Μΐ0, νεροίκβ]ο, απ/ηια], αρχ σα]. { 

.. Θριξ εκ της κεφαλης πεσειται 1{οτα]]γ, [0 οἱ ποί οπς οί 

41ου α Ἰναίν ουν ἴ]νε Ίνεαὰ ε]ια]ἶ ρεγὶσ]; οἨ, ἀοοοτάἶης {ο θ 
ἐεχίιδ τεοξρέως: ΙΟΥ ο) πο οπε οἱ γοι α ᾖαῖγ [οι ἔλε Πεαά 
ελαῖῖ Γα. Ίζεσειται ἵ6 γεραδλαίοᾶ 45 α {α]εο τοαᾶίπρ ὃγ αὖ., 

Βο8,, π., 11, απ {05 16 απολειται ἵ5 αᾶορίοᾶ, 

ὃ {αβων αρτο». 1ἱου]γ, Πανίης ἰαίκοι α Ὀγοαά, ΡΤΟΡΕΙΊΥ 

πι ας, α ἴοα]. «Ἐτεαά 6 Ρεποιῖοι α ἴοαι ἵ5 8ροοίβο “οι 

ἁαἲ[η ὑτεαὰ 3 15 ποῦ ου ἆαἶη ἶοα][ι που ους ἆαϊ[ῃ πιεαἰ. Ῥααἱ 

Άγριος {γοπι οπε ἴοαᾖ, οπο Ἰοογ ο Ο]ηἱ6ἱ ; ποῦ, 8 τνο ἐἡηῖς, οιι 

οπθ ὀγεαά, οὗ οπο ρατίο]ο οἳ α ]ο86 “Αρτο», Ὀτενά. Τμ]ς 

ποτά Ὦγ ΠἨευταίεέῖο πδασο ο[ίοπ αἰρπίῇθα /οοά ἵπ ἐλπο Νανν 

Προς, ῬἙμὸ κλασας, πτλλο]ι {901191Τ5, ἄρρθαῖ5 {ο οχο]αάᾳ {λα 

Βοη5ο Ἠουρ.. Απά {Π8, ν(Ἡ οηιαὶ ργορτίοῦγ, αρρ]ίοθ {ο ἴἶιο 

πιοπυπιοπία] ]ομξ οἳ Ῥ]οβείησϐ τγλ]ο]ι οοπωππθτηοἵα{ο8 οπε Γοτᾶ, 

οπε αἱ] 00 ἠηπεγείοη, οπο οἆ απά Ταΐμου οἳ αἰ], οπο Ῥοάγ, 
οπο Βρἰτίέ, οπθ Ἰορά, ΤΠ656 1γ9 ἐῑῑο βουεπ Ῥίϊ]ατς ο{ πο ΟµΙή5 

πα ἑοπιρ]θ. 

5 Ἠυύυμοι, οΏοσν[α]----1ογ αἰὶ Ῥοσαππο οιθου(α]. Το οος 

ΒΘΩΕΠΟΘ Ίγ88, προσελαβο»το τροφηρ. Τ8βρ8ἱ9 ΑππήΒ/]η168, ῷγο 

ἐαηνροτα, πρροϊΊίο; Ὀιπέ ἐλο τούατη οἱ Ἱορο οσθα{θΒ, οἳ Ἱπγίβου- 

αἲθς 16. 

 Αξ πασαε ψυχαε, αἰὶ λε ους ἰορείῖνεγ. ας, ἵπ 1Λἱ5 αἲ- 

τοτυἰα] 5οπΏςο, ἵς βο]άοτα {οαπᾶ Ῥαῦ ἵπ σοπηθοΒίον γη] (Ἡ ΠἩΠΙΘΥ- 

3ἱβ; οϱ 1 Το το παν, ἑορθίἨοτ. ««ἄΠιακοσιαι ἑβδομηκονταεξ, ἴπὸρ 

ἠπιπάτεώ απἀ δευεπέ/-εἶα. ΤΗἱ8, ποσοτᾶϊπρ {ο οαἱου]αίοπα 
πιπᾶο, ἵαβ απ{έο Ἡ Ίπτρο βΠἰΡ; πιθβσΊηῃ {ποτα οἶογεῃ {ο ἑπο]το 

Πυπᾶταά {οης, 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΞ᾽ ΥΒΕΒΙΟΝ. 

39 Απά φΊοι 16 νν88 ἆΥ, ἴΠεγ 
πουν ποῦ πο Ἰαπά: Ῥαΐ {πε 
ἄἱξοογογεά α οεεζαίη ονθεῖς νι 

α. 8ποτθ, Πίο ο υπο] {π6γ 
νεο πήπάεά, 1 1ν νετ ροββ- 

Ῥ16, {ο ὑπιαδέ Τη {16 9Π{ρ. 

40 Απᾶ νεη {16Υ Ἰαᾶ {α]κοτ 
πρ ἐπθ ΑΠΟΠΟΙΑ, ]ιογ οοπιτηἰ {ο 

ἐλεπικεῖυες αηδο ἴο 66α, παπά ]οοβεᾷ 
πο ταᾶᾶσι-Ῥαπᾶςβ, απᾶ Ποϊείοά 
πρ 0μθ πηθηβα11 {ο ὑμο πηπᾶ, απᾶ 
ιηηο {ουτατά βοιο. 

41 Απά {π]]πρ Ἱπίο ἃ ρ]ασθ 
ΝἨ6Υς {ππο. 8645 Ἰπεῦ, ἴΠ6υ ταὮ 
ὕπο απἱρ αρτουπᾶς υπά ἴμο {916- 
ρανί αὐποὶς {ᾳ8ῦ, απά 1οπιαῖηθά 
ππιπογθαδ]ο, Ῥυέ ἴπο ]ήπάεν Ῥαγί] « 
Ίνας Ὀνοικοη νι ἴ]ιο νίο]οποθ 
οἳ ἐ]ιο «νάνος. 

45 Απά ἴ]ο φο]άΐοις) οοιπξο] 
πα {ο ΚΙ ἰπο Ῥιβοπαδτε, Ἱερύ 
ΑΠΥ οἱ ίπεπι εου]ά αήπα ουῦ, 
δπά 65ο8Ρο. 

45 Βιΐ ἴπε οεπύατίοη, ση ]ίηπς 
{ο β.ὖο Ῥαα], Ἱκερῦ {παπι {γοπη 
(αγ Ῥαήροδθ, απά οοπιπιαπάεἆ 
ἴπαῦ {16Υ υλίοἩ οοα]ά ΑΥΥΊΩ, 
αἱοι]ά οπςδῦ {λοιηδοίνος Πινβδῦ ἴπίο 
ἴλιο 8σα, ππᾶ γεῦ ἰο ως: 

44. Απᾶ ἴμο τοδ, ΒΟΠΊ8 ΟἩΠ 
Ῥοαχάβ, απά 8οπιο ο 0γοἶσπ, ΐοσες 
οἱ ἐθ ϱΠ1ρ. Απά βο 16 9810 Το 
ῥ388, ἴλαῦ ΤΗ6Υ εβοαρεά α1] ρα{θ 
{ο Ἰαμᾶ. 

αππεῆκ τεχΏ. 

ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἄπε- 
γίνωσκον' Κόλπον δέ τινα κατε- 
νόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν, εἰς ὃν 
ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο, ἐξῶ- 
σαι τὸ πλοῖον. Ὁ καὶ τὰς ἀγκύ- 

ρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν 
θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς 
ζευκτηρίας τὼν πηδαλίων" καὶ 
ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πνε- 
ούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 

 περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον δι- 
θάλασσον, ἐπώκειλαν τὴν ναῦν" 
καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρείσασα ἔμεινεν 
ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο 
ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων. λτῶν 

δὲ στρατιωτών βουλὴ ἐγένετο 
ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσι, 
μήτι ἐκκολυμβήσας διαφύγοι. 
ὃ ὁ δὲ ἑκατόνταρχος βουλόμενος 
διασῶσαι τὸν ΙΠαῦλον, ἐκώλυσεν 
αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέ 
τε τοὺς δυναµένους κολυμβᾶν, 
ἀποῤῥίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν 
γῆν ἐξιέναι, 44 καὶ τοὺς λοιποὺς, 
οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς δὲ ἐπί 
τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ 

οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι 
ἐπὶ τὴν γῆν. 

ΤΒΝΙΡΕΕΡ ΥΕΠΡΘΙΟΝΕε 

Απᾶ νΊθη 16 ὙΥ8Β ἄαγ, 01ου 59 
εγεοορπἰζεᾷ ποῦ ἴπο Ιαπἀ, Ραῦ 

ἴπεγ Ρρετοεϊνεᾶ ο οργίαίη Ιπ]ού 
Πανίπς α- 8Ί10Υ6, Ἰπίο ΥΙΟ 
ἴπευ ἀοζειιηϊπαᾶ, Ὑνθίς 16 Ῥο8- 
βἰρ]6, {ο γαςῦ ὑμο βΠἱρ. Απά 40 

Πανίηρ (θΠΤεΙΥ ουῦ ἄνναΥ ἴλο 
ΔΠΟΠΟΙ5, ἰΠ6Υ αὐαπᾶοηθᾶ {]ιθπι 
{ο 1μο 5ο., απᾶ οὐ ο 8416 
ἠπιο Πανίης πη[αβίεπεά {πο 
γαἁἆει-ραπάς, απᾶ Ποϊδίοά αρ 
ὔπο {οτεδαίἱ {ο 1ο νά, {που 
πιαᾶρ ᾿ἑοννατά Ε8ἱοΤθ. Απά 
πανίης {α]]εη Ἱπίο ἃ Ῥρ]ασ 
ὦπθιθ Όψο οὐγθοηί τοῦ, 
Ώιογ ταη. πο βΗ1ρ ασιουπᾶ 
απά πο Ῥρνουν ο ίπα ῥαςί, 
τοππαίπεςά Ιππογναβ]ο, μη ἴπο 
αἴοιαπ να Ῥτοκου ὉΥ τα 
γιο]εησθ οἱ ἴ]ο ννανθ. Απά 
ο αοἰάϊονε) οοιηβε] νης {ο 
ΙΙ1 Ἠθ Ῥιήδοποίς, Ἰθδῦ ΔΠΥ 
οἳ ἴιαπι εἰιοι]ά ανΊπι ομῦ, 
απ 6εο8ρθ. Ῥιῇ ἴἶο οδρίαΐῃ, 
Φη]]]ης ο εβανο Ῥαι], Ἱκερῦ 
ἔποιη {γοπι ᾖμαῖν ΡάΥΡΟΡΘ, θά 
οοπιπιαπᾶἀεᾶ {Παῦ {Π6γ Ὕ]ο 
οοι]ά βννῖΏι εμοι]ά οαςὲ ἔπαπι- 
πε]νοἈβ Πιςῦ Ιπίο {μο 86α, ἃπιά 
ρεῦ ἵο Ἰωπάᾶ; απά πο τοῬῦ, 
ΒΟΙηΘ ΟΠ εμοἈνᾶς, οπά οὐμθιβ 0Η 
ΒοΙηθ οἱ {ο ἰπίηρε {χοπι 116 
ΒΙ1Γ, Απά βο ὕμαγ τῶ] οκοδροἆ 
βα{9 {ο ]ωπ4. 

45 

τὰ μ. 

5 Την γην---επεγινωσκον, ἴλει αἰά ποὶ γεσεοβπίχα ἰ]ο ἰαπᾶ 

1η γίοι. Ἠοΐπρ εΠρπτγεσ]οᾶ οἩ 168 οομςίς, Ρτοδαδ]γ αἲ α οοπ- 

αἰζεταὺ]ο ἀῑδίαπος {ποπ ἴλο ρηποῖρα] Ἠασδος, 

Κολπον---αιγιαλον, “' Ίιογ Ῥοτορίνοά α οουἑαίπ π]οί---ογοοῖς---- 

Παυΐπςα α 8Ίογε, οι Ἰνλλλο] πα οοσ]ά ταπ έ]ιο θά ρ ση] α Ίνορο 

ο βανίπρ {ιοί 1ν68. 1] Ίδορ Ίογο ἴἨο οοτγοσξ Ἠγάτο- 

βταρἡ]σα] {ογηι). ΠἨασ]ς, ι 

Εις ὄν---πλοιον, πιο τυ]ο] 1ου ἀθίογπιίπος ο ἐἶνγικέ οτί] 
ἔιο Ώἱρ. «Εξωύεω, {οππᾶ οπ]σ. ἱπ ἐμίς Ὀοοῖς 1 Ν. Τος6., οἳι, 

Ττάςσι οἱ 199. νους οι ἵδ Ἱίβ ταορτεβοπίπ(ἶγο οἱ. Τ: 46: 

στο, (ο ἐνγιδὶ [οί]. 
Ἴμο νΏοῖθ ᾖωπιί]γ, νπ 1. Ἡ. 1166, 18 οοπιροβεᾶ οἱ εξω, ο, όταν, 

οτί εξωθεν, εαίτα, ετίτἰποῖο, σωοά τίς 68} το εξωδεν, 

δπἰεγίογ ρα15, οἳ Γγοιμθπύ Ο0ΟΙΥΓΕΠΟΘ/ απᾶ εξωίεω, εγρεἰῖο, 

ο. 71 4δ5 απᾶ Ίοτθ, {ο ἐνγωδὶ Γογί ἴπ απ ἀῑγεείίοηι, ξω- 

σαι, οτρε]ἰσγε, Πχδῦ που. {πί, αοὔ., {ο ἐ]γιδέ }ογ11 ἰο ἀγίυο αδ]ογε 

(με αρ. «Το /οτοε ἴ]ιε ορ ἘΠποπιρ.; «ο ἁτίοο ἰ]ιε ορ) 
Ματᾶ,ς ἰο Ίιαυε ]νγιδί (λε ολήμ)) Ὠοᾶὰ. 

Ε Και τας αγκυρας---Φαλασσα», “' ππᾶ Ἠαγίπρ οπδίγο]γ σπέ 
ΑπΑΥ ἴλο αποΊοτα, {1οΥ ααπᾶοποᾶ ἔλοπι {ο {ο 5οα.”. Οις 

Βηρ]ίεὰ ἐταπεἰαίογς {ο]]οπθά {ιό Ὑπ]ραίο ἵπ ἐΝοῖτ ἱππσοπταίο 

γοτβίοη οἳ ἐ]8 οἶδιδο. «ἅμα---τηδαλιων, αἱ ἴ]α δαπιε ἴἴπιε Ίναυ- 

πρ απ[ασίσπες ἴ]ιε ὑαπᾶς ο) τε γάάετ. ἸἨοβῦ οἱ ο αποϊοπί 
γοβεοὶς πγους {ατηὶρ]ς] τν] ἐ]ι ὑπο ταάᾷστ5, Ἠποῖς 

Ε «Ῥ]ρορᾳ {ποπι ἐπο ΒΗἱΡ.7 Ἠαποίς Ἴμοβο οἳ οοιΓβὸ Ίπ6ΓΘ 

Ῥοατᾶς; αλά 18 Ὀοστάς 41ο αἰτεπάγ ερθοἰᾖσᾷ, 16 Βθοτη8 {ο πιο 
"ολαῦ 8οπ1Θ 1ΠἱΠρ8 πιουο ππογαδ]ο τησθέ Ώατο Ῥοεη ἠπζεπᾶσᾶ, οὗ 

ΨήοἩ ἴηθυο Ἱνοτο {Ποη, α5 ΏΟΙΥ, α ταγὶοίγ οἩ ἹνηίοἩ α ἀτοσπίπς 

πΙμΏ, ΟΥ οπθ αρριθιοπεῖτο οἱ οΐπσ ἀτοπποάί, πνουὶά ρ]αᾶ]ψ 
Βοΐζθ. 
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ΚΙΝα ΙΑΜΠΗΞ ΥΕΠΗΘΙΟΝ. 

(ἨΑΡ. ΧΧΥΤΙΠ. 

ΑνΝΡ πΊει {που Ὁνουο οβοαρσἆ, 

ὕποη {Παγ κπεν ἔλπαῦ [πο Ιδίαπά 
ννας οα]]οά Μεμία. 

9 Απᾶ ἴΠο Ῥαιθανοις Ῥθορἱθ 
βΏθννοά 8 πο Πίο Ἰιπάπθβε: 

{ου ἴ]π6γ ἸΙπᾶ]εᾶ α το, απᾶ 18- 

οδϊγεᾶ 8 6ΥΘ6ΙΥ 0Π6, Ροσθ.56 ο{ 

Όλο ργοβθπῦ 1αἴη, απά Ῥεοαθιβδο οἱ 

{μο οο]ά. 

ὃ Απά Ψπεη Ῥαοπ] πα σαΐ]οι- 
οἆ α Ῥαπάιο ο{ β]οιςδ, απά πιά 

έλειῃ ο ᾖ]πο το, 1]1θιίΘ Ο68ΠΙ6 ἃ 

νῖρον οιῦ οἱ ιο Ἠθαῦ, πιά {αβύ- 
οηθᾶ οἩ 115 Παπᾶ. 

4 Απά ν]ῃοαηυ {με ῬαγβαγίαΠ8 

ΒΑΝ πο οεποιποιε Ὀθὰμθύ 8ης οἩἨ 
μΐ8 Παπά, ἴπ6γ εαἱᾶ αἴποης ὕΠεπη- 
βοἱνεςβ, Μο ἀοιπλδῦ ἐπ] πηβη 1 Ἡ 

πιαχάθγου, ΨΠΟΠΗ, Γποιρβ] Ἡθ Παὐι 

εβοαρθά Όμο 868, Υοῦ. νδηβοἄποθ 
αιΠοχαῦῃ ποῦ {ο νο. 

6 Απά Ὦο εἶιοο]ς ο{Ε ιο Ὀδαρῦ 
1πζο [πο ᾖτα, απά {θ]ῦ πο Π}ΠΙ. 

6 Ἠοινυοϊδ, ἴπεγ Ιοο]κθοᾶ Ί/Ώθῃ 

απΕῦΙς ΤΕΣΤ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΝΙΠ. 

ΙΚ4Ι διασωθέντες, τότε ἐπὲ- 
ιά / « - 

γνωσαν ὅτι Μελίτη ἢ νῆσος 
καλεῖται. Οἱ δὲ βάρβαροι 
παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν Φιλαν- 
θρωπίαν ἡμῖν: ἀνάψαντες γὰρ 
πυρὰν, προσελάβοντο πάντας 

ἡμᾶς, διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶ- 
τα, καὶ διὰ τὸ ψύχος. ὃ Συστρέ- 
ψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγά- 

ὴ κ 3 / ι] νων πλῆθος, καὶ ἐπιθέντος έπι 
τὴν πυρὰν, ἔχιδνα ἐκ τῆς θέρµης 
ἐξελθοῦσα καθηψε τῆς χειρὸς 
αὐτοῦ. 3 ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβα- 

ροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐ ἐκ τῆς 
χειρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον πρὸς ἀλλή- 

λους, Πάντως Φονεύς ἐστιν ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος, ὂν διασωθέντα 
9 ω ή ς / - 3 
ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ἕῃν οὐκ 
εἴασεν. ὃ Ὁ μὲν οὖν ἀποτινά- 
ξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν 

29) .. Ὁ ὁϐ ε λ / 
οὐδὲν κακον. οἱ δε προσεδό- 

πτΕΥΙΘΕΡ ΥΕΤΒΡΘΙΟΝ. 

ΟΗΑΡ. ΧΣΧΥΙΠ. 

ΆΑνου πν]θη νο Ἰαά {411γ ϱµ- 
οαρ6ᾶ, θα νο "ηςορτίαϊπεᾶ 
τλαῦ ἐμο Ις]απὰ νγας οα]]εά λΤε]- 

Πθ. Απᾶ πο Ῥαγραχοις Ῥ6ο- 
Ρίο βΏοιθᾶ 18 πο ΡΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ΡΗ]18ΙΤΥΟΡΥ : {0χ ἐ11εΥ Ι:πά]εἆ 
α Πχθ, απᾶ Ῥτουρ]ιῦ ας αἰἱ {ο 

16, Ώθοβαςο ΟΓ ἐ1θ ργεβοηῦ ταῖἩ, 

3η Ῥοσβιβο οἱ ἐλο οο]ᾶ. 

Απά νπεπ Ῥαυ] Παἆ ραὔ]μοι- 
εἆ α ρτευῦύ ἨΠΙπΙΡ6Υ οἳ «4 
βσχΚ6, 5η ]α1ά {πετ οἩη. λε 
Π16, (ηθιο ο8Π1θ α γ]ρ6γ ουύῦ ος 

1π6 Ἰοαῦ, απᾶ {αδἰεποᾷ οἩ 118 

Ἠαηᾶ. Απά νπεη πο Ῥαχθη- 

χ]αΏς 8.ΝΥ ἐπθ ΥΕΠΟΙΙΟΙΙΦ ο168- 

ἴατο ἁ«Παηρίηρ οἨ Ἠΐ5 Παπᾶ, 
ἴΠαγ εαῖᾶ πιοηρ 1ηεπιβε]νας, 

Νο ἀοαδρίῦ ἐς τηαἩ 18 8 ΤΩΙΥ- 

ἀθτειτ, ΥΙΟΙ, ἐποισί 6 Ίμη8 

ε5οαρθά {πε 8εα, γεί Ἰηδί]οα 
Ρετπ]ζβ ποῦ Το Ἠνθ. Απά Ίιο 
β]οοῖς οἱ ἐ]ιο ογοαίυτο 1πίο {μο 
χο, ππά βαβοθιοςά πο ΠαίΏ}Σ Ῥαὔ 

. Του επεγνωσα», Ώπω Τί. ας ὑυίο 

ππαο ἱπέετηαὶ ογἰάρησθς ἡμιν, ἵπ ἐθ εεοοπᾶ γΥοιθθ, απᾶ ὅλο 

επεγγωµεν», ἃπᾶ υνὶζ] ἴσοά οὗ αποϊνι]ἡσοᾶ. Ἴο, ποπαᾶαγβ, επΊαπορ 196 Ἱπροτί, απᾶ 

πια]ο {ὁ ὑππίαπιοππύ {0 δαῦαρο. 

οίμου πο βθοβοπΒ οἳ ἐς οἸαρίδτ, οι οοἴωπιοποίηρ η α 

βιδί Ῥουδοα ρ]ασα], ατθ αἱ εα(Ποίοπί {ο {αδ(γ βαοῇ α τοπάίηρ., 

πιγνωμεν, Υ. 11 ανηχόημεν, ν. 111 οπᾶὰ /{δομεν, Υ. 16. 

Αιασωῦεντες 18 Π1Ο)Θ {Παπ σωύεντεε. Ίπ Μαι, 14: 90, 18 16 

τοῦ Παρρί]Υ τοπάρτοᾶ, Πιαᾶςό ΦΡετ/εοίή το]οῖα, απᾶ ποιο 16 18, 

φα.εἰη εδοαροᾶ, οἳ Γωἱζψ οδεαμεᾶ. -'Απᾶ επ τε Ἱαᾶς Γωζζη 
εδοαρεᾶ.” «ια ααροῦ εἱσπ]βοαίίοποπι, εἶοιί πριιά Ἰωαήπος, 6. 

Τ]5 Ργοροβίὔοη Ίποτθαξδος Ί]ιο αἱρη]ῇήοα[ίοη οἳ πνοτᾶς. 1Τιοῖρ]ι, 

Οµἱ6. 6ασοΓα. 

Ου την τυχουσαν φιλανθρωπιαν, πο σΟΙΠΊΠΟΝ ϱήζαπί]νγορ]/. 
Τυχουσαν, {Τοπι τυγχανω. ωπ]κο απά Ῥα] αἲο {1ο οπ]γ ἱπαρίτοά 
πνΠίοτς ἐ]αῦ 5ο Επί πγονᾶ. Ίου Ίντο οἁποκίοᾶ ππθπ, απᾶ 
36 119 ἔπγο πιοβύ οορίοιβ υτ]έους οἳ {ιο Ναι Ταξίαπηεηέ, Ίλγ- 
Ίης πνπ Εζον ΠΟΥ ἔλαπ ἐπο Ἰα]ί οἑ 16. Τη {]ιοίν αοοορἰαδίοη απᾶ 

1δο οἱ {ἱ5 ποτά, ἔλλογ Ἠαγνο πιαάο 16 ἑαπίαπιουπί {ο {πο {ο]]οιγ- 
{πρ ποτᾶς, οοτη. Υεγ., {0 ὃε) «ο οὐαϊπι « εοπππιοπι. ϱ δεείπρ 

ἐ]ιαίρὸ ἐο « πιθεί πολ] «πο 16" πια δει" έπια οἶιαπεσ»! 
Οὐλαϊπ ἵ8 πιοδῦ [τοαιοπί]Υ Ιί5 τοργοβοπίαἑἶνο, “Νο σοπιπιοή, 

χἰπάπερει) πιαπγ Ἰπάπεκςες, γτίαο Ὑοχβίοη, Ένοη απιοπρβὲ 

πιἱγασ]ςΒ, βΟπ19 Ἱγθτὸ οχαοτάϊπατγ. Οἱ δε βαρβαροι παρειχο». 

Βαρβαρος, Ἀδεᾶ οπΙγ ΤΥ Ίο απᾶ Ῥαπ] ἵη ιο Ολτίβίίαπ 

Βοπρίωνος, 14 16 πο τορτοποίοᾶ Ὁγ /ογείρποτ, π]ολον οἰσ]]- 

5 Συοτρεψαντοε, {Τ0π1 συστρεφω, θοπυεΥἰο, οοπύοίυο ὃν [ας 
οὐπι----ποιυ Ῥαμῖ Ἱιαυϊπρ ϱαἰλετεά, οἳ «υλεπ Ῥαιμί λαά εαἰ]ιογ- 
εω « Νο Ῥημ] Ἠηνίηρ οο]]οσίοᾶ } πληθοε, ιν βτονῇ ηππιΌον 

οἱ ἆπγ βσία. «Ἐχιδνα, α νέρον, πο τοσο] αρρ]ἱοἆ ΕΦ ἔουίη 

το ἑμαῦ τερ 6 ἵπ ἀἰδμποίίοπ {τοπ οἴπος βογρεηίβ, ας ἶ5 οτ]άοπίέ 

ἔτοπα Απἰβέοί]ο, 115. 1. ο, 6, αλλ οἱ µεν αλλοι ὠοτονπουσιν οφεις, 

ἡ ὃ εχιδνα µονον ἕωοτονεει, ΥΙΡΟΙΒ 396 {ο οπΙγ γῖνγρατοιις 

Βογροηίς ἵπ Ἐπτορθ. Ἠαοῖς, «Αί ρτεδεπί υηἱπονη η ἡ[αἰία, 

19 της Ψερμης, ποια ἴἩο ἨἩοβί, «Πέ 60βπι {ο Ίατο Ίνοοι σαξέ 

Ίπίο ἐμο Πτο, «Ἐπιδεντος επετην πυραν. 1Τηἱ5 Ιαΐος δαρροξἰὶ- 

ἴοπ 18 τοπαἰτοά Ὦγ {1ο 5οσοοπᾷ 89ΠΡΟ ο εκ τηε «}ερμηε, Ἀπά 18 

επ ἼνοΙγ οοπβἰδίοηύ ππ(Ὦ {ιο Βνβί, Ἠβοιῖς, «Απο της ὕΌερμηε 

16 Ῥτοίοττοᾶ ὮΥ ἄτοαΒ, Ῥτίοπθας, Ῥεημρεί[ίαδ, απά τίεδρασΙ, 

ΒΕΠ] απο ταϊῖλοῦ ΔΡΡΘαΙΘ 46 α, βΙΟΒΒ, εκ ΠΙΟΓΘ ϱΘΠΟΤΑΙΙΥ ἵ6 Ρ19- 

{ογγεᾶ, Ῥοσσμέθ ππογο {το ποπ{]γ Ιπάίος (ένο 6118Ώ απο οἳ ἃ 60180. 
Έν της πληγῃε, Ρτορίογ ρίαραπι, Αροο. 161 91. Ἠμ σµικρου 
λογου, οὗ {εύεπι εαµδµπιι ΒορΗ., αδά. 0ο]. 613, αποἰσᾶ Ὁγ Καπ. 
1η ]οσο. | 

ἆ Παντως. Φάτε, δή αἰὶ πιεαπς, πο ὥοιιδέ, ἕπ ιο ιοΐ86, ατθ 
196. ΟΟΠΙΠΙΟΗ ΟΗΣΓΟΠΟΥ, «ὤονευς ἵδ ΛΊΑΥΕΒ ταργθβεπἰθᾶ, ο0πῃ. 
τοῦ. Υ πυωγάετετ, ἆτοπι φονενω, ἵο ᾖε1ὲ, Ἱν]ιοποῦ φο»ος, πιατάου 
ΕἸααρλίοτ, ο, Ὁ: 1. 
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ΙΙΝΟ ΙΑΜΗΞ ΥΕΕΒΙΟΝ. 

ο εἸιου]ᾶ Ίανο βπο]ίοπ, οἵ {116 

ἀονα ἆθαᾶ καάάεπ]γ: Ῥαΐ αξνον 
(1ογ Ἠαᾶ Ιοο]οᾶ α ριοδύ πγᾖ]]ο, 

απᾶ 841’ πο ἨάΥΠΙ 60ΠΙΘ 00 Επι, 

ἴθυ ολαπσεά θιαῖγ παἰπάς, απᾶ 

εαἱά ὑλαῦ Ἠθ ἵπαβ ἃ ροᾶ,. 
Ἡ Τη ἴμο Β8Π16 Ι4Υ{6Ι9 Υγεία 

Ροβεοβεῖοπα οἱ ἐπ6 οἶίεί πιαπ οἳ 
ἐο ἰς]απᾶ, Υποβθ παϊπθ Ίνας Ῥυ0- 

Παβς Ὕιο τοσθἰγοά Ἡ5, απά Ιοάσθά 

π8 {μγου ἆαγε οοατ{εοιΒΙγ. 
6 Απᾶ 16 οιπηθ ο Ῥρα58, ἴ]μαί 

πο {Αίμου οἳ Ῥαρ]ας 187 ἰοὶς οἱ 
α {οναι, απᾶ οἳ α Ὀ]οοᾶγ-βαχ: 
ἰο ν]οπι Ῥαα] οηίοιθᾶ 1π, απά 

Ρταγεᾶ, απά Ἰαῖά Ἠΐς Ἠαπάς οἩ 
μΐπα, απά Ἠεα]αᾶ Πάπα, 

9 6ο π]αοι ή σα ἆσπο, 

οἴμαις απο υΥΠΙοὮ Ἱαά ἀϊἱδεαςες 

1 μα Ιδίαπᾶ, σααιθ, απᾶά θίθ 

Πεα]εά: 

10 Ίο αἱδο Ποποιγθά τιβ 
ψἩ ΠΙΔΠΥ Ἠοποιϊς; απᾶ πθη 
νθ ἀεραιἰθᾶ, 16 ]α4εᾶ 5 νοζι 
δα0Ώ 0μ]ηρ8 88 Ί6Υθ ΠΘΟΘΒΕΑΙΥ. 

αποςσς ΤΕΧΤ. 

3 Δ / 4 Κων αὐτὸν µέλλειν πίµπρασθαι 
Ἀ / υ 
ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρὀν' ἐπὶ 

Αν / 

πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων, 
/ λ / 

καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς 
Δ / 

αὐτὸν γινόμενον, µεταβαλλομε- 
3). Ν » Ἆ 5 

νοι ἔλεγον θεὸν αὐτὸν εἶναι. 
ο Ν / 

τν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον 
- ς / ω / ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρὠτῳ 

ο / / ΔΝ 
τῆς νήσου, ὀνόματι «Ποπλίῳ, ὃς 

΄ ε ω) ο) 5 / 

ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας 
Φ6-/ 8ο 

φιλοφρόνως ἐξένισεν. " ἐγένετο 
λ - 

δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυ- 
ο) { / 

ρετοῖς καὶ δυσεντερίἰᾳ συνεχοµε- 
ο) ὰ 

νον κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ 
« Ν / Παῦλος εἰσελθὼν, καὶ προσευξά- 

8 ο . 

µενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, 
/ / / ο 

ἰάσατο αὐτόν. τούτου οὖν 
/ Ν ῃ ΔΝ ε 

γενοµένου, καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχον- 
3 / 3 ον / 

Τεν ἀσθενείας ἐν τῇ νησφ, προ- 
σήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο" "' οἳ 

ο - / 

καὶ πολλαῖς τιμαῖ ἐτίμησαν 
- / 3 / 

ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο 
Ν Ν ΔΝ / 

τὰ πρὸς τῆν χρείαν. 

ΕΕΝΙΡΕΣ ΕΒΡΙΟΝ., 

ίπογ οχρεοίοἀ ἐπαῦ Ἡο σοα]ά 

Ρο εἰπβαπιεά, ος θ]λαῦ ο ντου]ά 

εαἀάσπ]γ {411 ἄοινα ἄθαά, Ῥαὐ 

α{ζοι {πεγ Ἠαᾶ Ἰοο]κεᾶ α ρτεαύ 

ση ]ο, απά 8.9’ πο Ἠάγπι ΟΟΙΩΘ 

ο Ἠΐπι, ἴΜ6Υ οἰαπσοά {ἠλοίι 
ηι]πᾶ8, απᾶ εαἰά ἐλωῦ Ἡο 'ναβ 

α ποἀ. ᾖπ ἴπθ 84Π16 Ρατί5 
ΨύθυΘ ῬοββθβκίοηΏΒ ο{ ἐμθ /;οβίαί 
οἳ ᾖα Ἰβ]απά, 1986. ΠΔΠΙΘ 

σας Ῥαρ]ιςς Ὁφὶο τοοεῖνεά 

38, απᾶ ]οᾷσθά α5 {μτθο 4875 
οουγ{θοις]γ. Απᾶ ἰἴλπο {αὔποι 

οὗ Ῥυρ]ί τς Ίαγ εἰοίς οἱ αι {ουοι, 
οπᾶ οἳ α Ῥ]ουᾶγ «Βικ: {ο 
νγποπι Ῥαμ]. πεηί, απάἆ ῥρ!γ- 
οἆ, απἀ Ἰαἱᾶ 118 Παπάς προπ 
Πΐπ, απά Ἰοα]οᾶ Ἠϊπι, 8ο 

φπθι ΕΠὶ5 πας ἆοπο, οὔ]θχβ 

88ο πο Ἰαᾶ ἆἱδομβθἝ ἵη Το 
1β]απᾶ, οσ1πο, απᾶ '/εγς Πεσ]θά 

Φπο αἶδο Ἰοποιθά τας υΏ 

ΠΙΟΠΥ 3ἨΟΠΟΙΑ5 απᾶ Ὢλθη νο 

ἀεραχίεᾶ, που ]αάεά αφ νθ] 
βιοἩ ἐμ]πσς 36 ΥΘ/9 ΠΘΟΕΕΒΟΙΥ. 

.- 

5 ΠἩροσεδοκων---προσδοκαω. «Τοος Πο) ωαέ ου, εωρέοί, 

ἰαττή 0Υ, οοπι. Υθῦ., 319 198 τορυοβοη[π{ίνθΒ; οἱ {1θβθ, ἐχΡέο ἱ8 

χΠΟΒΟ {π Κοορίπρ πα οἳς ρορυ]ης Ιάΐοτι. Τ]αί Ἰθ αυομίά, Δο- 

οοτάϊης {ο ἸΓουσίει, ἵς ρτε[οναβ]θ {ο σ]οωίῶ. ἩΤ {πεφιοπ]γ 

ἀοποίθς βἰπιρΙγ απ εὐεπέ πε α οοπάἀίοη, οῦ διμροδίίίοης--- 

ἐππί πο που]ά δο Ιπῆααιοά, ϱ Ταπέ Ἱο ποσά εαάάοπἰγ {411 
ἄοππ ἆσαᾶ,ὸ Ηασ]ς.: « τλαῦ Ἱ1ο ποα]ά Ἠαγο βπγο]]οπ, οἳ {11οῃ 

ἆοππ ἀσαᾶ,) Βοοίμο, Ῥοππ, Ὑα8.Σ /' ἐιαῦ Ἡο πνου]ά ιοί, ος 

ΦΠ ἆοππ ἀειᾶ,) Έποπιρεοπ: “που]ά επάάσηΙγ βο, απιᾶ 

{α]1 ἆοσπα οπ ἐπο ᾳτοαπᾶ, Ματᾶοσῖς «ΤΗ ἑαπιοῃ οχρεοία- 

Ῥαπέ, αἱ γοὶ ἠπαπιθβοτοῦ, νοὶ πιοτύαιις βαδίίο οοποσάεγοίω; 

Κυἱμ. 

{ Τῳ πρωτῳ τηε νήσου, ἴ]ιο ο]ῖοί, οἱ. ομίοξ οἳ ἐἶο Ιβ]απᾶ. 

«Τη Ἱ]ο απαίεπι ἐγποῦα ργάία οταπύ Ῥυ]ΐο, πει] ρτηνατίο, 

Καΐα. 6 Απά {λοτθ πνοίθ ]πάς ἵπ ἐπαῦ απατίοτ, Ῥε]οπρίηρ ο ο 
πιαπ ηατηοά Ῥα]πβ, Πο τας πο ομ]οῦ τιαπ οἳ μο Ιπ]απᾶ,) 

Μιτᾶ, “Νου ἵπ [ο ποϊρΏροτηοοά οἳ ἐλαίῦ Ρίαοο Ίαγ έἔλο 

εβἰαίθ οἱ ἴῑο οἶίοβ 1παπ οἳ {πο 1δ]απᾶ, Ίν1οβθ ηΔΙηΘ αμ Ῥυῦ- 

να} ΊΠοπιρ., Ῥεππ} (οἱ  οἰ]εῦ πιαη οὗ {11ο Ιβ]σπά,) 1ΓεΒ. 

Τπ]ς 16 πο ἔταθ {ο {πο οτἱρίπαί, Τὸ 1 τῳ πρωτῳ, ἴ]νο α]ιέε- 
Πο ντα ἔλο Ῥοπιαπ βοτοίπος, 45 Ῥαἱογ, 14νἄποτ, Ἠο]αοίς, απ 

οἴμοτθ Ἠαγο αἰ]εροά. τα Ώαχπποπγ ση ο” πδαρο, τγο Ῥτοίου, 

ἴλια οηεί οἳ ἐῑπο ἰδ]απά. 

5 Πυρετοιρ και δυσεντεριᾳ, Ὑγ τὴ {8γούς απά α- ἀγβεπίον), 

«ΑΔ ἴσνευ απά α ἆγεθηίαςγ, Ἐποπαρ, Ῥοπης ές {γες παπά ἃ 

ν]οοᾶγ ἄασι) Ἰο8., Μανᾶ., ἨΓα]κεί,, Ὠοᾶᾶ, Τε Ιαο]ς απ{οτϐγ 

απᾶ ΒοππθίίπηθΒ 1885οἨ, {05 πια]ίης ἐΛαέ γγλίοῖ {5 ρἰατα], εἰηρι- 

1.1, 85 ἵπ {πο σ889 Ῥο[ουο 18, ΤΠο Ρρ]αταὶ Ίδς Όσοι βαρροβοά {ο 

ἀθβοιῖρο {πο {ουου υγὶϊι τοίογοπσα {ο 1έ5 τοουγεπέ αἰέπο]κ5, οὗ 

ΡαΤΟΧΥΡΙΩΒ, ΤΠἱ8 {5 οπο ο {]ιοδο οχρτοβδίοης ἵπ Τα1]το)ς Βέγ]Ίο 

Ὠιαῦ Ἠατο Ῥουπ βαρροβδοά {ο Ἱπάϊομίο Ἠΐ5 ρτοίεβείοπα1 ἐναπῖης 
35 4 ρηγδἰοίαπ, "Το π]οπι Ῥαυ] επἰεγεώ ἔπ 318 ποῦ Βο αρροβίΐο 

ος να μ[α] ας, {ο το]νοπι αι] τυση. 

Ν΄ Τολλαις τιµαις ετιµησαν ἡμαρ. Ἴθ οοποῖς ση] Ῥτος, 

ἨΠασχκοίῦ, απά οἱπους, {ἐἰιαύ τιµαες οπρΏί πού {ο Ῥο τοπᾶρτοἆ 

ταιυατάδ 38 ἔ]λοιρα {1ο προβί]θ τουθῖγοά αΏΥ τοπχαπθυα{ἶοπ {0Υ 

Πιο αχοτοῖσθ οὗ Ἠΐ5 ρἱξι οἱ Παα]ίπρ {19 α[Ποίοᾶ Ῥαδ]ίας, οἳ {ο 

ΑΠΥ ουγο ρου{οτπιοᾶ Ὦγ 15 βρἰτι(ααἱ ρ1{{6. Το ποπδίηίαποθΒ 

Γουπιθά Ὦ} {ποια ἁπιίηρ ἐλοῖσ αροάο Ίπ ἸΠο]ία, πποτο οχοθοεἴπσ- 

1 οοατίθουδ: {ου πηἈπίθυος {Ἀγουβ πποτο τοσεἰγαᾶ ὉΥ ἰἶοπα οἨ 

ἐμείτ ἀορατίατο, Ὑετθ ποῦ γθοθὶγοᾷ 38 α τοπατά {ος ἐοίτ εοι- 

γ]ουβ---έέ [ου ἔαῦ γγοι]ᾶ Ἠπτο Ὦθθῦ αἲ γατίπποθ ει ἐλθ σοπι- 
πηαπιᾷ οἳ ΟἨήδὲ (Μαέ, 101 8) Ἠασίς, 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΡΦ) ΥΒΠΡΙΟΝ. 

11 Απά α{ίον {πο Ὠιοηί]ϐ 

πό ἀορατίεᾶ ἴη α 5ΗΝρ οἱ Λ]οχ- 
απάμα, υνλμίο. Ἰαά ννἰπίροιθά Ἰη 

ἴιο Ἰδίθ, πνοςθ βἶἰσα Ίνας Οαξίου 
παπά Ῥο].χ, 

19 Απά Ἰαπάίπς αὖ Θγτασιςθ, 

ο {αυγ]θᾷ {]σγο ἴγθο ἀαγβ. 
19 Απᾶ {νοιπ {παπορ Ἱο {ε{ο]ι- 

εἆ α οοΠΊρᾶΕ8, απᾶ 68Π1θ Το Ώ]με- 
σίαπις απά α[ίοὶ οπθ ἄαγ ο 
Βου] οϊπᾷ Ὀ]οιν, απά πο οΆπιθ 
γα ποχύ ἆάγ ἴο Ῥια{εο]]: 

14 Ἴλπετο ννο {ουπά Ὀτείμνοη, 
πηᾶ ποιο ἀοφίτεᾶ ἴο {811γ ση 

απεξΏκ ταχτ. 

Ἡ Ἰετὰ δὲ τρεῖν µῆνας ἀνή- 
χόηµεν ἐν πλοίφ. παρακεχειµα- 
Κότι ἐν τῇ νήσῳ, ̓ Αλεξανδρίνφ, 

παρασήµῳ «Διοσκούροι: ᾖἢ' καὶ 
καταχθέντες εἷς Συρακούσα», 

15 ὅθεν ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς" 
περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς 
“Ῥήγιον, καὶ μετὰ µίαν ἡμέραν 
ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι 
ἤλθομεν εἰς «Ποτιόλους ᾖἩ οὗ 
εὑρόντες ̓ἀδελφοὺς, παρεκλήθηµεν 
ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά. 

ΠΏΝΙΡΕὉ ΥΕΕΡΘΙΟΝ. 

Απιά αἱἴαν ἴ]γου πηοπ{Ης! νο 11 

ἀορατίοά Τη α κΗἱρ οἱ ΑΙεχδι- 
ἅπα, ολίο] Ίαά ννλπίογθά 1η 

ἴιο Ἰδ]6, ποςο αἶρα Ίνας ᾳ9- 

ἴου αηά ᾿Ῥο]μαχ. Απά ]απάΐπς 
αὖ ΘγΥα8σς86, 'νθ {αγτ]οά ἴΊειο 

{ηχερ ἆαγβ. Απά ἴ]οπορ ννθ 
οοαρίοᾶκ τουπᾶ, απᾶ οππιθ ο 

Ὡλορίππας απά α{ἴθι οη8 ἄ8Υ, 
ἴπο βουἩ υνίπά Πανίης τίδδη, 
16 ο8ΙΏθ ἴμθ ποχέ ἆαγ {ο Ῥι- 
ἰοο]ί: Ὕ]οιο Ίο {ουπά Ῥγού]- 19 
τ6Ώ, απᾶ 'εγθ ἀθεῖγοᾶ {ο ἔατιγ 
ΕΥΙΕΗ ῃθπι β6Υ6Ππ ἆαγθ, 5η 

μ-- το 

μα υ) 

Ι 4 Λί ἴμο ομᾶ οἳ ἐτοο πποπί]β)) οηἱνα]οηύ 6ο, α)Γτεγ ἐἶγεα 

οη{118, µετα---τρεις µιή2ας. 11656 {1γθθ τποπ{Ἁ8 ηο ἐ1θ πιο 

Οναέ Έλου τοπιπὶποά οἩ. ἴἶο Ιβ]απᾶ, τνλήο] στο, ΡυοβαΡΙγ, νο 

πιοπέἡς οἱ Ἀοτεπιρου, Ώοσσπιρου, απά ο απυαγ/ {ο Β6ΗΒΟΠ 

πζπιε{οἆ οἱ εμείς ρι(61πρ {ο 5ος ομυ]ΐος έλαν αδυα]. ἂν πλοιῳ 

παρακεχειµακοτι, {η α ορ (λαί Ίναά τυἰπίετεᾶ ἴἶεγε} Ἰω]κθ 

ἀοοβ πο 5.Υ ΝἨΥ είς γεςεοὶ Ἰπά γΥπίθγαά λονο. 1ὲ 15 α οἵἵ- 

οὐτηξίαποο ὙΨΠίοἩ ΦἨΟΙΥΒ ἴμο οοηβϊδίοΠοΥ οἳ {ο παγγαΊνο, 

Τηθ εἴοτηι ἸνΠίοἩ Ἠαά οοσπεῖοπαᾶ έλο τννοοἷς οὗ Ῥαμ])5 γερςο], 

Ἰαά ἀο]αγος 1λβ οπο 5ο Ἴοῦρ {λπαί 16 ἵνὰς ποΟΘΒΕΩΥΥ; ΟΠ τοας]ι- 

ης ἡΠο]έα, {ο βαδροπᾶ {1ο γογαρο απ] ερήπρ. 

} Παρασηµῳ «Πιοσκουροιε, ποϊ(]ν έιε εἶρπι οἳ ἀἰςἠπρηίε]εᾶ ή 

ἴλνε σἱρη οἱ ΟαδἱοΥ απὀ Ῥοϊμω. Ἠλίς εἶσῃα Ίνας Πδα]]γ οπγγοᾶ 
οἱ Ραπίοα οἩ 1ο ρου. Έ]οδο πποτο γορατᾶσά ας ἴ]ο ὑπίοῖαν 

βεπῖῖ, ος ἀῑν]ηϊήοβ, ἐλο βαατᾶίαπς, οἳ ϱοᾷς Οἱ ΒΟΗΠΙΟΠ, / ΤΠο 

Βρατο ἴλαῦ τταβ αξο {ος Οαδίου απᾶ Ῥο]ἱ ασ, 45 Ὠς, Τήρμήοοί 

ΒΑΥΒ; “πας ἴλλαί οἳ Έπο Ύουπρ πποἩ οἩ Πουβοβαοίς, ση απο] 

οἳ έλαπι Ιο]αίης 4 ]4ΥθΗ1 {π Πΐ6 Παπά] Αοοοτᾶΐπρ {ο οἴπους, 

1πο9 εἶπα οἱ Οᾳδίου απά Ῥοηικ τνας ἐμαί οἳ α ἀουῦ]ο ογ088. 

ὙπΙ οἱΠθτβ; πο Πούνίοις ἀείδίορ, ο δοη8 οἳ σαρίίερ ὮΥ 
Τιεᾶα; πὶίι οίμοις, α εἴρῃ ἴη ἴ]ε χοᾶΐαο οαζ[εα (νε θιοΐης. 

κ Γεριελῦοντες, Ἱναυϊπρ σοπιε Τοιιά οΥ αδοιμί. 1ο β6η5ο οἳ 

{ιο Ῥτοροβδίέίοα 16 ἵδ ιπροβδὶδιο {ο ἀοίοιηιίπο υγ] ασοπΓαοΥ. 

Όπο ειρροείμοα 18, ἐλλαῦ 1ὲ τοίονς {ο λλοίς {Γοαπσπίύ αἰοταίίοα 

οξ {ιο ελίρ]5 σοαΓεο; {πα οἴ]ιεν ανοτάβ, {ο Ειοῖτ ἐαο]κίπρ; Ῥοσααξε 

11ο σπα γγας απ[αγοταδ]θ. Αποζιμοτ 18, ἐλαῦ {1θΥ Ἱνατο οΟἵη- 

Ῥο]]οᾶ ὮΥ {λαέ οπαςο {ο {οἩοιν οἱοβοίγ {9 αἰπιοδίδος ο ἐ]ιο 
οοᾶςί, {ο Ργοσοεᾶ οἰτοπ]ἑοιβ]γ. Ὠο Ἠγείίο βαγς, Ὑηλίο)ι ἵς πηὰο] 

Ίοες Ρνοαῦ]ο, ἐλαί {ου πια Ἠαγθ ᾳοπο αγουπᾷ Βἰαί]γ, ου πο 
βοαϊλεῖπ οχἰτοπιἰῦγ οἳ Τή4]γ. -ἕις Ῥηγιον, Ἠπίο Ἠλαρίατη, που’ 

Ἑερίο, πλ] πας αἩ Τπ]ίαη δεα-ρογί ορροβῖδο {ο {πο πογί]ι- 

οαδίεγα Ῥοϊηῦ οἱ ΒΙο]]γ. Ἠετο (ΊοΥ τεπιαἰπαᾶ Ὢ ἄαγ, Ψ]ιοη ἔἶνο 

σνἰπά, συΏίοὮ Ἠπά Ῥοσι πάτοιαβο αίπορ ἰλιαῖν ]οδυίπρ Ὀγτασιςο, Ῥο- 

6µπ1ο {9ἱ5, απᾶά 11ου τοςαπιοᾷ 11ο γογαρο. «Άπιγενομενου νο- 

του, ἆ δομί]-ιοίπα Ἱιαυῖηρ ατίθετ άροπ επι. Όοπιριτο {ο 
οοπιροΏπιᾶ ρανοἰρ]ο ἵπ τ. 2, απᾶ ἵπ υγ. 27, 40. 19 ἀαίίνο οἳ 

{18 Ῥούβδοπ ἶς οἴζοπ αχργοξβεοᾶ, α[ί6γ επι, Εν ἐς {οτσο, 86ο 

Ποτοβοίας 8: 18, δεντεραιοι, οη. [ιό δεεοπᾶ ἆαγ. Όοπι. νου. 
μας, ζοἳ 11: 69, {οΥ Ἶο Ἠαί]ι Ώοσπ ὠεαὰ [οιιῦ ἄαγξ---τεταρταιος, 

ΕΤΠΙΒ πἀνοτρία] αςο οἱ ἐς οναἰπα]ε {5 οαθείσα].1 Ιζαΐπ., ὁ 964. 

δ, 6. Ἶις Ποτιολους, “' Ῥαϊθο]ί. πο Ῥιιζζθο]ἱ, τας οἶρ]λὸ πη]]οβ 

ποιἨπγοβῦ {οτι Νδαρο]β, ἐπο πιοάσιπ Ναρίος. 1Τὲ ἀοτίγεα 15 

ΏαΊης ἔγοτα ρααῖ, Ῥοίπρ {απποις Του χο Ῥα{ς ανμ]ῖο]ι αὈοαπᾶσᾶ 

ιςγθ,]. Παοις. 

Ι Επ αντοις. οἶνπι ἵδ ο[ίσηπ τοπᾶοτας Ἱπίο Τιαίῖπ ὮὉγ αἲ. ΤΗ 

Ῥοπι, 2: 3 16 ἶ6 τοπᾷοτοά αραἰπεί. “Αραΐποί (σε) Ναι, 

ἄνοαί Πηρ]θι Ἠ1Ρ]9. Ὦγ Έγοπιο]]ία5, απά Ῥσζα, ὅ αἆνετσις εοδ. 

16 18 5ο {π Ἠγ1οΙ{, Ἔγπάα]ο, ΟΓαππηος, ἄσπονα, Ἐλοείπις; ἱπάεσς], 

π αἱ) {ο νογβίοπς ααοίοά ἵπ θμίς Πογἱδίοη, τη] Μέλι εἶλο οχοσρἔίοιι 

οἳ Ὑγαἰκοβε]ἀ απά Μιανάοσίς; {η ἐμθ {ουπιευ ὉΥ Ρο, απᾶ ἵπ ἔμο 

Ιαξέου Ὦγ, ἐπ γεβατά ἰο. Τὰ 11ο Αροσβ. 7:15 19 ἶ5 ἑαηβ]αἑος, 

ἵπ οπΠθ οἶα1ςο ο{ ο Τ6Υ56, Ὁγ Ρο, απᾶ αἴποπρ---- 18 ἐ]αῦ Βἰέίο ἐ]ι 

(Επι) ωροτι ιο ἴητοπθ αα]] ἀνγε]ὶ (επι) απποηρ ἐλεπιὸ 1 ἵς 

πυριιοᾶ Ίπ ἠπθήβοαίίοη οἱ ιο Ιαἱέ6υ ὑμαῦ {π 11ο Ῥι]ραίο 1 18 
τοπᾶετεᾶ δµῤετ 1ος; Όταν Τὲ 16 αραίῃ ατραθά (ῑαί 1ο βοηςο ἶ6, 

οι { [118----ισλ(]ν ἴλνοπα, απιᾶ ὑλ]ε 18 βαςἐπὶπθᾶ, Ώθοσμβο {με Ἡουγοιν 

Ἐν ἶ6 αςος {ος Ὁδ, ομηι---ο]ε. 
Τη {ἔ]ιο 60ΠΠ. ΥοΥ. επι 15 τορτεεοπίθά Ὦγ έο {οἩοπίπρ νογἆς--- 

αἲ, απιοηᾳ, αδοιέ, αξαἴποί, αὐουά, δεραιθε, δεκίζε, ὃψ, δε[οτε, 

ἵπ, ἐπίο, ΓοΥ ἴ]ιε δραοο οἱ, ἰο, Ῥοπι οπι οῇ) ουεΥ, ωπίο, ἰοιυατᾶ, 
αολί]ν, ἰ]ντοιισ]ι ἱομο]ῖπρι πάετ. ΑΒ Ἡ οοππσο[ῖυα, Ἠἱθ οι ος 
ιο παίῖτος οἱ οιις {οτθοβία απά ο]πιαίο, 16 8οθΤΠ8 {ο αβθἄπιθ έλα 

οο]ος οἳ οἵοτΥ έτθε οἩ Ἰνηίο]ι {8 ἶ6 {οαπάς βΗ11 16 Ὦπς α βροοίῆς 

παίυτθ οἳ 1ΐ{5 ον, Όπὲ 16 Ία8 απ ἱπάεβπἰίο ροπον οἳ αβεἰπαί]- 

ἄοπ, απά πιογε]γ οοπηθοίς Πατπιοπίοισί/ 195 παποοϊπίες η] 

οπο αποίἸου, αοσοτᾶϊῖπρ {ο {ἐΠαίν βροοίῆο παίατο, οἳ ριατί(γ. 

Ἠοτο ἵέ ἶ6 πρροβίέο {ο τοπάςτ 15, ωἰί]ι ἔλεπι, οὗ απἹοηΏ {μοτη. 

Ίου. βίπγοά τον ιο Ὀτοίμιοτπ 9Π8 ποσοῖ, Το πεεΚΙγ 

{οαβδέ οἳ {1ο Ῥηήπηνθ οἩατοὮ ναδ α βτεαί αἰταοίίοι. Πο 

Ίθατη ἵν {τοπι οἱ. 90: 7. 16 παρ ποῦ οἳ αἆ ᾖτοί ἆαγ οἱ α ωοεῖ, 
Ῥαΐ, α5 Ῥοβᾶιίᾶσο τοπάστβ 18, οα (λε |Ἠτοί ἆαγ οἱ ἴιο τωεεῖε, 
ΨΊΏθη {16 ἀἱβοῖρίος αξ ππειαὶ πιθύ {οβοίμοτ {ο Ῥτοαὶς 6 1ομ4. 
η] πναβ ἐῑιοῖν βρἰπίἐαο] Ῥαπααοῦ, 
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ΙΙΝᾷ ΙΑΜΗΕΘ ΝΕΗΞΙΟΝ. 

ἰλοπα 86νοη ἄαγβι απᾶ 80 νο 
ψυθηύ {ουατά Ῥοπιο. 

16 Απά {ποπι ἐμπεπος, Ψ/ΊΘη 

πο Ῥτοίμτεπ Ἠεατᾶ οἳ 18, ἴμεγ 
οαπιθ ἴο πιθεῦ 5 Ἡ8 {ωχ ας Αρρίϊ- 
{ονππι, απά Το Έηγεςρ αγειης; 

νησι Ὕ λεν Ῥαυἱ βαντ, ης ἐπαπῖς- 

οἆ .οά, απά ἰοο]ς οοαγαρο. 
16 Απά Ὑ]ει Ὑνθ Ο08Π1Θ Το 

Ἐαιο, ἴλο οοπύαῖουι ἀε]ιγνειοά 

πο ΡΗΙΟΠΟΙΒ {ο {Πα οαρίαίη οί 
ἴπο ρααχὰ Ῥαΐ Ῥου] ννας ϱαβεινοά 
ἴο ἀνγε]] ὮΥ 1ήπαβε]ί, υνϊὐὰ α βο]- 
ἀἱεν ἐμαί Κερί Ππη. 

17 Απά Ι6 οὔπιθ ὔο ρ488, ἐμαί 
α{ἴου (ΠτοῬ ἆαγβ, Ῥααἱ οαἱ]οά ο 
ομ]θί οί με 68 ἰοσεί]θν. Απά 
πθΠ 0Π6Υ ΥΥ6ΥΘ 60Π1Θ {οσθίμου, 

Ἡο και πηζδο ἐποπι, Μου απ 

Ὀτεύμτεῃ, ἐποισ] Τ Ἠαγο 60ΠΙ- 
π(νθά ποὐηῖπρ αραϊπαύ ἐῑλο Ῥ6ο- 
ϱἱ6, οἳ οιθίοπι οἱ ους {8{π6ίβ, 

γαῦ να 1 ἀδἱῖνεγοὰ ΡΙίΒοΠΕΥ {τοπ 
16γήκα]θπι 1Πύο ο παπάς οἱ {ο 
ἨΏοπιαήΒ: 

15 [πο ὪμΠεη {αγ Ἠαᾶ εχ- 
απι]πθᾶ πιο, πνου]ά Ίάγο Ιοῦ πε 

δο, Ώθοπιβθ {Ποιο Ίναβ πο 0811858 
οἱ ἀθαδὰ ἵη πιο, 

19 Ῥαΐ νἼεηυ πο 168 βρα]θ 

απΏσκς ταχτ. 
Ν 

καὶ οὕτως εἰς τὴν ᾿Ώώμην ᾖλθο- 
μεν. κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ 
ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξῆ- 
λθον εἰς ἀπάντησω ἡμῖν ἄχρις 
“Αππίου Φόρου καὶ Τριῶν Τα- 

.. ΔΑ Ν ο 

βερνῶν' οὓς ἰδῶν ὁ «ΙΠαῦλος, 
εὔχα ᾖ ᾧ Θεῷ, ἔλαβ χαριστήσαν τῷ Θεῷ, ἔλαβε 
θάρσος. 

ο Ν ο 

16"ΟΤΕ δε ἦλθομεν εἰς Ῥώ- 
μην, ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκε 
τοὺς δεσµίους τῷ ῥστρατοπεδάρχῃ' 
τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη µένειν 

. ες Ν Ν ’ 

καθ έαυτον, συν τῷ φυλάσσοντι 
»ν / 1π / ν 

αὖτον στρατιώτῃ. '' .γένετο δὲ 
Δ ο 

μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσα- 
Ν «ν Δ 5) ο 

σθαι τὸν 1Γαῦλον τους ὄντας τῶν 
᾿ / / / 

1. ουδαίων πρώτους" συνελθόντων 
δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτοὺς, 
Ανδρες ἀδελφοὶ, ἐγὼ οὐδὲν 

. Ἀ ο 
ἐναντίον ποιήσας τῷ λαφῷ ἢ τοῖς 

ο / 
ἔθεσι τοῖς πατρῷοις, δεσµιος ἐξ 
τ / 4 . λ 
Περοσολύμων παρεδοθην εἰς τας 
χεῖρας τῶν "Ῥωμαίων. 1δ οἵτινες 
ἀνακρίναντές µε ἐβούλοντο ἆπο- 

ο Ν Ν 

λῦσαι, διὰ τὸ µήδεμίαν αἰτίαν 
/ ς ΄ ε 

θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. ' ἂν- 
4 - 

τιλεγόντων δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων, 

πΕΥΙΘΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ἴμει νγθ υνοηῦ {ουπαχάς Ἠοπῃθ, 
Απᾶ Έοπι ἰ]ιοποῬ, π]οι ἴμθ 

Ῥχδύπτοη Ἠθαχά οἳ τδ, ἴΊ1ε6Υγ 

68116 Το πιεοῦ ἳΒ 88 {1Υ ἃ8 

Αρρϊ Ῥοταπα, απᾶ ἴ]ο Τητεο 
Έανσιπας 'ἶοτα Ὑ]θι Ῥααἱ 

βαν’, Ἡδ ἐιαπ]κεά ἀοᾶ, απᾶ 

{οο]ς οοὔγασθ. Απᾶ 16 νγθ 
οαππθ {ο Ἐοιηο, {6 5οθηίατΊοῃ 

ἀε]]νογοᾶ ἴ]ιο ῃΙΙδΟΠΟΙΑ ο ἐς 
οοιηπαπάει οἱ {πο σα, Ρα 
16 νναθ Ῥογπηῤθεά {ο Ῥαυ] ἴο 
ἀννα] ὮΥ Ἠϊπιβα]{, νζἩ α βο]- 
ἀἱθι νο ϱιαχάθᾶ Ἠΐπι, Απ 
α{ἴθχ ἴμγθο ἄωγβ, "πο. οο]]εᾷ 
ιο οβ1εΓ οἳ {πο ἆ6υνε ἰοβεύμοη, 
αηᾶ ὙΝ]ηθη πα ΥΥ6ΙΓ6 ο0Π1θ 
{ορείπον, Ἡθ παὶά {ο ἴπεπι, 

Ῥτείπτεῦ, ἐποιρ] 1 πάγο οοπι- 
πω] [εᾷ πούμίπρ αραϊηκεῦ ους 
Ροορ]ς, ΟΥ ὑπ οαβίοπις οἱ ος 
{4116Υ5, γεῦ 1 σας ἀε]νετεᾶ 
Ρ1ΐβοπ6ς {ἴοπι ϱεχαδα]οπι 1ηΐο 
ἔπο Παπάς οἱ {πο ἨοιηπδΠθς 

Φλο ὝΠοι ΤΠ6Υ λαᾶ οχαπι]ηθά 18 
1πθ, οι]ά ἆανο »γο]θηβθά της, 

Ῥεσδιθθ ΊἨθγθ Υ/Β ηΟ Ο8189 
ο{ ἀθαζὰ η πθ. Ῥαῦ ὪΠεη 19 
{1ο ἆ6Υ78Α βρο[ίο αδαϊπαί 16, 1 

πι Ὁ ἑκατογταρχοες-- στρατοπεδαρχῃ, ἴλλθ σεπἰωγίοπ, ἀεμγετοᾶ 

Έλο ΡήΙΒΟΠΘΙΑΕ {ο {ο εοπιαπᾶετ ο ἴ]ιε σατΏρ, Ἱ. Θ., νο Ῥ{{οτίδ 

οα1ΏΡ, ὪΠοτο {Ώο ΘΠπροΤοΓ’Β ριατᾶ πνας φυαγ(θτοά. Ό6ο ΡΙΗΗΡ. 
1:18, Τπο οοηίιτίοπ 11118, γ/οἨ Ἡο Ἠσᾶ Ὀτοιρ]ί {Π9 Ριήβον- 

615 ἴο Ἐοππθ, ἀε]ίγεγοά {λοιη αρ Ῥουτπά {ο {ο ΡτορίοΓίδη Ρ{6- 

1906. 
Τη {λιο ἴπιοι οἳ ἴἶλο Ἠοπιαα ΘΠΙΡΟΓΟΤΕ {ίς οµβίοπ. οῬίαἰπες, 

ἐμαέ ἐλο ασοαδοᾷ βεηὲ Ίγοπα {119 Ῥτγογίπους {ο Ἐοπιθ, {ο 05Αα5, 
Ίποτο ἀθ]ίτοτεά πρ ἵπ οωβίοᾶγ {ο {ἐ1θ Ῥγοίορίαηπ ρυείεος; οπᾷ 

πε ἐι6Υ παὶρ]ιό νο δα[ε] Καρῖ, απά Ἠλτθ πποτο ΗΡογίγ, ἴπεγ 

πνοτο Ῥοιπά Ὁγ ο Ίοπρος ομαίπ ματ {μαῦ Ὕσουπ προη λείν 

{ουτπογ. Ο6 ἔἶοκο ἔἶιοτο τγοτθ οπ μΜαπᾶ ϱἲ ἐῖ πιο αἩ πἩη- 
ΠΒΙΦΙΙΥ Ίατρο πιπηῦοτ. ἙΥ {νο Ιαύίετε οἱ Ἐοβίτις, απᾶ {119 Ιπίογορδ- 
βίοη8 οἱ ζα1ΐμᾳ, 16 οππιθ {ο ρᾶ68 ἐλαῦ Ῥαυμς ΗῬογίῖοβ 1ΕΓΘ πηηοῖι 
οπ]ατρθᾶ, απᾶ, ἐιοιρ]ι α Ῥίβοποσ, Ἡ6 οπ]ογοᾶ α΄ οοπιραγαἑἶτο 

{ιθράοπη. ἘἨο πναβ ρουπιἰέέεᾷ {ο Ίαν α Ιοᾷρίηςᾳ {ου Μπιδο]ξ 

πλ ἐλλο αἰπρ]ο βο]ε{εν ἔλαί ᾳιατάθά Ἠϊπα, Ῥαμίο αωίεπι Ρ6Υ- 

πηάδαιηι εδὲ δεογδίπι ΠπαΠΕΥΕ σώπε πωδία φιιό επι ομπίοοέγεί 
Καΐπ., νοι, δ. ΡΡ. 981, 985. Ίου ἴῑο τοσοῖνοά τομάῖης Ίπ οἳς 

ἰοχί (εἷς Ῥωμη», ὃ ἕκατονταρχος παρεὺ πους δεσµεους τῳ 

στρατοπεδαρχῃ τῷ δε ΊΠαυλῳ επετραπη), ωπ. Ῥτουαδίγ, απιά 
Ῥοβαἰρὶσ (ΑΡ. ποπιά εαρβλθαίο, εἰς Ῥωμη»ν, επετραπη τῳ 

Παυλῳ. 

3. Το τον Παυλον θαυδέέαίθ αυτον», Ὀ., δοἳ., Ότο Τε 
Τους πρωτους Ιουδαιω», {ο οἰήίοξ οἳ ρεπαῖρα] πιοα οἳ ἴ]ο 

7919, οἳ σοι1ςο, οἱ {ἐἱο ιηδεευΐηα ον. ποπ πεβοπηῬ]οά, 
Ἡς ϱαἰά {ο {λοπι, Ἀγείλγεν, πού, “«1ηοπ απά Ὀτοίμτευ,”  ὅσπι- 

ποιες, νους, ἵ5 ρα ο, ΙΓ λαῦε φετρείταϊἰσᾶ, 1 Ίναυε οοπιπέεώ 

πο (γεδμαδδ. | 

πα ΕβουΛο»το απολυσαι. Βουλομαι ἵβ τορτεβοπ{θά, ὁοπ, Το. 

ὮΥ πιπά, τοῖ, ἐπίοπα, ἀἱκροδεῃ απολυσαι, ἐο Τεἰεαδθι δεί /Τ68} 

το]οπεοά ππο, ΟΥ, δδξ 316 αἱ 1δεγέή. ΊΤΛΕΥ ωομ]ώ Ίανε τε[εαδεα 

ιδ. 
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ασαϊηδέ 6, 1 γνας οοηκναϊποᾶ Το 

αρροαὶ αηπίο Όθδα; πού ἴμαῦ Ι 
Μαά αασΠπύ ἴο ποοΏδθ ΠΙΥ παδίοη 
οί. 

90 Έου {δ οπἀ5ο {μογείοτα 
πανο 1 οσ]]οᾷ {οΥ γοι, ἐο 5οθ οι 
απᾶ {ο βροααίς ΥΠ γου: Ὀθοδιβθ 
ἰλαῦ {ου ο Ίορο οἱ Ίδίασί Ι απι 
Ῥουπά νὰ 018 οἰιαίη. 

91 Απᾶ ἴ1π6γ ραϊὶά απίο ΠΠ, 
ΎΜα πεϊζποι τεοεϊνεᾶ Ιείζοτε ου 
οἱ ο αάεα οοποθιηίης {1θθ, ηθὶ- 
ἴπον ΑΠΥ οἱ πο Ῥνοίμτευ {αυ 
οσπ16 5πονγοά οἳ 8ρ8ἱςθ ΔΠΥ ἨΥΠΙ 
ος ερ. 

92 Βταΐὸ ννο ἄοδίτο {ο πεαν οἱ 
ἐπος, υληῦ ἐποια ἐη]ςοθὲ: {ο αξ 
οοποσγπίπσ 9ΠίΦ δοοῦ, νθ Ι«οΥ’ 
ζμαύ οΥ6Υ Ὑειο 16 ἵ8 βροκθη 
ασαἰηδύ, 
“98 Απᾶ πλοι που Ἰαά αρ- 

ροϊαίεά Πΐπαι α ἆαγ, ἴλοιο οΝπ1θ 
ΏΙΦΠΥ ο ΠὨϊπι 1Πἱο ᾖἷε Ἱοάρίηρ: 

ρίκειµαι. 
εἶπον, Ημεῖς 

Τι ουδαίας, οὔτε 

ἃ Φφρονεῖς' περὶ 

ρέσεως ταύτης 

/ 

ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Ἰκαΐ- 
ο /, 

σαρα, οὐχ ὧς τοῦ ἔθνους µου 
3 / 
έχων τι κατηγορήσαι. 

/ ο ΔΝ / 

ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκά- 
λεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆ- 

Ν ο) . 

σαι. ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
Ι Ν Ν ο / 

Ισραηλ τὴν ἆλυσιν ταύτην πε- 
21 «ς Ν ΔΝ .ν 

Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν 

25 / Ν - ε 

ὃ Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ. ἡμέραν, 
9 2 / ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ζενίαν 

ΕΕΧΤ. ΕΕΥΙΡΗΕΗΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

γα οοοπρε]]εά {ο αρρεα] {ο 
Ο6δαῦ; ποῦ ἰὑλαῦ Ι ἠαά αΠΥγ 
Ὠπης ἴο οἶιαισο αραἰηςῦ ΠΙΥ 
ηδδίοἩ, Όπ ἐῖς αοσοιη, 16} δ- 

{οχς, 1 αγο Ἰην]θεᾶ γοι, ἐ]ιαί 1 

πη]σῃῦ βθθ Υοι, απά θροα]ς ννῦἩ 
Υοι: Ρίο οι αοσοιπό οἱ ἴλο 
ᾗορθ οἱ 18111 1 ἂπι οοπηρασκοά 
ΙἩ ἐπ] ονα1η. 

20 διὰ 

οὔτε γράμματα Απᾶ Ὀνογ ααὶᾷ {ο ή, Ίο 21 
περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς πθίζμθυ τοοθῖγεᾶ ]αξίοις {γοπα 
. παραγενόμενός 1) αᾶθα οοποθιυπίηρ Υοι, ΠΟΥ ηα8 

τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἡ |31Υ οπο οἱ ἴῑπο Ῥγούιτθυ νν]ιο 
ϱ.1Ώ6, ταρογοᾶ οἳ βαἰά αΠΥ 

ἐλάλησέ τι περὶ σοῦ πονηρόν. ματια οἴγοι; Ὀαῦ νο ἑ]ηίς 16 52 
Ἄ ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σ οῦ ἀκοῦσαι ΡΙΟΡΘΥ ο Ἠθαχ {1οΠ] γοα, λα 

μὲν γὰρ. τῆς αἷ- |γοι ἐλήπ]ςι Του 85 16 «γερθοίβ 
γνωστόν ἐστιν μ]8 μασ Ὑνθ πουν ἴπαῦ 16 ἵ6 

ἡμῖν ὅτι παναταχοῦ ἀντιλέγεται. σος ανμρα Εογ η κ Ελνοῖμε. 3 

οᾱ ΠΠ 3 48Υ, 16 68Π16 ΠΙΑΠΥ 
{ο Πάπα Ἰπίο μ5 τ]οβσίπρ; ἰο 

9 Ηναγκασῦδεν επικαλεσασθαι, 1 88 πεεερσἰἰαἰεά, οὐἶἱσεα, 
οομιρεἰεά ἴο αρρεαζ. 35 γογδῖοι Οἱ εἸεεκαλεομµαε 18 ϱἶγοι ἴο 

16 γνονᾷ Ίπ οΥΟΙΥ 6380 (8 ἐἶπιες) ἵπ τοίΘγοποο {ο Ῥαα]. Το 

δΗΤΛ ΑΘ, απιὰ ἴο σαἰ{ 1ροη, 49ο πιοτο {γοπιιοπ{ΙΥ 195 τορνοδεπἰα- 

1Υθ8; οΟΠ1. ΥοΓ. 

ναγκαξω- -οοᾷο- αἱ σαγς, οοἵη. Ὑ65., εοπδἰγαΐπι οοπιρεί. Ἔλο 

ΙαΗΐος βΕΠΟΤΗΙΙΥ ἀοποίος ἐπἰγπδίο ν]ο]οποθ; ἴλο {οππιευ εοίεν- 

παὶ απά ἐπίεγπαί πιοίῖνοδ; ΟΥ ΤΟΔΒΟΠΒ οἱ αοὔίοἩ. 

» ια ταυτην ουν την αιτια», ΟΠ ἐΠὶ5 ποσοιπξ; παρακαλεσα, 

1 Ίππο ὑεδουρ]έ γοι, ἐπυλοά γοι, ἀεδίγεά γοι, οπ]οτιεζ γοι. 

Ο6 ειοβο, πυίεώ 8οοΙΠΕ πιοβέ αρροβίίο {οι ος δίππᾶ-ροίπό. 

Πας {ἱ Ῥους βἰπιρΙγ σα]]σά, εκαλεσα που]ά Ίναγο παβ]ορᾶ. Τη 
σοπ). Υου. 16 ἶς τορτοδοπίοά ὮΥ οοπι/ογἰεζ, δεσοιιᾳλέ, ἀῑεσίγεώ, 
Φταγσᾶ, ετ]ογίεά, ὑπίγοαἰε. 

Ἓνεκεν-- Ισραηλ, οἩ αοοοιηέ οἱ {λαο Ίιορο οἳ 160161; την ἁλυ- 

σιν ταυτην» περιχειµαε, 1 Αη οοπιραβεοἆ ὮΥ ἐς ομαίη. «Απουρ]ι 

3Π ΑΓΙ ΟΠΙΥ Ίνα Ῥουπᾶ, Ἠΐ6 Πβοτίψ Ἵνας οπουπιραββεᾶ, ΤΥΛΒ 

ἰπίκεα «αγ. 

Έ]οτο ἵα εοπιοξλίπρ αχοθθάἰπᾳἰγ Ἱάπά απᾶ οουτέοοις ἵπ ἐμί5 

πἀάτοβς {ο Πὶς α]ἰοπαίοά οοπίδη Ῥτοίμτενι. ἴπ Πΐδ οχοτάίατα 

Ἡο ἀἰξαραεος {ἐμοῖν πηηᾶς αξ {ο 5 Ροβῖθίοη ἑοψατᾶς ἐΠοπῃ. 

Τ]ογ Ἰιαᾶ Ρ]ασοά 1ήπι 1η {πο Ἠαπᾶς οἳ ἐμο Ἠοππμηςδ. Το νηβ 

οοπηρε]]οά {ο αρροαὶ {ο Όρρεατ, πού {ο Ῥτοίον οματρος αραἰηβὲ 

ἔμοπι, 8 ἵπ βθ]Γάσίοηδος ποῖ {ο Ιπου]ραίο {Ἠθπι, Όαῦ {ο οκ- 

οπ]ραίο Ηἰπηθο]{, Το ἰουολίπρ]γ αἱ]αάςΒ ἴο ἰμο 11οροθ οἳ Τβγασ], 

απά 48βατος ἐμο οοατί απᾶ {1ο αμάίοποο ἐλμαί {ον ἐΠίς Ἱορο)ς 

πη]κο Ἡο Ἱνς ἃ Ῥτίδοποθς ἵπ οἸλαίπβ, 

9 Περι---της αἴρεσεως. «ἱρεσις 8 {οαπᾷ πίηο μπες ἰπ Ν. 

Τοβ8ύῦ.: οοπι. Τεγ., δεοί. Ώγθ {ποδ, απᾶά Ἰεγεδή {οι επιες, τορ- 

χοβοπύ {ν. λογο 4ΡΏΡΟΔΤΡ πο ᾖαβδ(ήΠαὈ]ο τοᾶδοη {0Γ ἐπί ἆῑβ- 

Επούίοπ. “ ΟµρίπαΙγ αέρεσις 988 Ἡ τγοτά οἳ πι]άά]ο αἱρη]βοα- 

Πομη, απᾶ ροποΓα]]γ αἱρη]βοᾶ απγ ορἰπίοη, ροοᾶ οὐ Ῥαᾶ. Ίπο 

Οµεαης σοπβἰἑαίοά α βοοί απιοηρςδύ ο δις. Τί 18 εα]ά {ο 

Ῥατο Ῥουυ ἀοι]νοά {τοπι Φεσαπάο, νη]ή]ο ιο ἄΤδείκ αγ ἰὲ 18 
ἀεπίγοά ᾗοπι εἴἰρεπαο.2 Ἠσῖρ]ι, ΟτΙς. 8αογα. Έγουν φολίσι 5 

 ἨθγοςΥ, Ὑμοίλου ροοά οἱ Ἐλ4, 5ο {8Υ 45 {1ο ἔθγπι αέρεσιε 8 

οοποσιηο(, 

Σ ἓπς την ξενιαν. Ἴ]ο ἔοτπα Ἱπιρ]ίος ἐἶναί 16 Ίναξ α. ρίασο π 

πΠΙοἩ ο γνα5 ου{ονἰκἰποά 45 ϱ. ϱαδί. (ἨΠεβγοι.) Οοπιρατο 

ῬπάΙοπιοῃ, ν. 22, Τ1ο8θ ουἱδίον ατθ τὶρ]ιό πο ἀῑθηραίς] 1έ 

ᾖοπι Ίππο «ᾖγεά ᾖοισδς) τποποπθᾶ γ. ὅ0ο2 Ἠασι., Ῥεπαμ 
Ῥοοΐλτ,, Ἠτ6Ῥ. Τ]ιο αροξεί]ο Ίνας, αἲ Πτα, 5 ἵέ πνου]ά ο πα- 

ἑατα], τοσσἰγοά Ἰπίο 8οιπθ 916 οἳ {1ο Ομτ]είήαπ Απηϊ]ίες; Ὀιέ, 

π{του α μπα, {0 {πο 8ακο, ΡγοῦαδΙγ ο{ ροδίου οοπγεπίεπος, οὗ 

ἱπάοροπάᾶρησθ, 8 γ6ιποτοά {ο αρατίπιθη{5 υλίοὰ υγου]ά Όο πιοζο 

οπτε]} εαΏ]θοί ἴο Ἠΐ6 οσα οοπίγο]. Ἡο Ἰπά ΠΟΥ πλειονες, 

ΙΠΟΓΘ ῬΟΙΒΟΠ8 παω Ῥείοτγο το Ἠθαι Ἠϊτη, Οἱς εξετιθετο, ἴνοπι 

εκτεθηµε, ἵο οχρουπᾶ----οποῦ τοπάστοᾶ, 1 οαδέ οµέ, ἰο δεί οχι 

{ουπᾶ οη]γ ἵπ θΛίς Ὀοοῖς; οΠ69, {ο σακὲ ου; «λπίοο, {ο 6ς- 

Φοισιά, 
«Ἱιαμαρτυρομενος, αδεᾷ οπ]γ Ὁγ Ῥω] απά ΤυΚκο, Ἱπά]- 

οπίος ἰεσίῇηνπρ οἱ αυἰποσσίηρ ---- οκηλρίάπᾳ ἴμο {ποίδ οπά 
ἀοοιπιοπ{θ, απᾶ οκρουπᾶΐπα απά αρρ]γίπα ἔπθπι, 11] οπη- 

ΡΙογε {6 {οπ πιο, απᾶ Ῥαμ] Ώτο {Ἴππος. Τί 18 οπὐποπ{1γ Ιπά]- 

ομ{ἱγο οΕ {6 προβέο]ῖο πιοίλοά οἱ οχι άπρ ο οἰαίπις οἳ 

ζοραξ. Ἠία ἁοοιπιοπέβ Ίθσο 1ο πηρε οἱ ᾖοβοβ απᾶἆ {1θ 
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{ο νλοπι 6 οχροιπάθᾶ απᾶ {οβ- 
Εβοά {πο ἱκπράοπα οἳ ἀοἆ, ρει- 

βυπάίπο επι οοποθεηίης «688, 
Ροῦ ού οἱ ἴδ Ίαν οἳ Μοβες, 

ππᾶά οἩωί ο ἴπθ ῬιορΠεῦβ, {χοΓη 
πιοτηϊης 011] ονεηίπᾳ, 

94 Απά 8οπιοθ Ὀο]ενοᾶ {πο 
ὑπίηρα νΏ]οῖ Ίνογο ΒΡΟΙΘΠ, απᾶ 
ΒΟΠΙΟ Ρε]ουοᾶ ποῦ. 

94 Απᾶ νο ἴλ6Υ αρτεεᾶ πού 
ΔΊΠΟΠΡ ἴ]θπηβείνας, υπευ ἀερατί- 
εἆ, α[ζοι λαῦ Ῥαι]. Ἰαά βροἰ(οα 

οπθ νοτά, ΊΓεἰἰ 6ραίκο ἰμο Ἠο]γ 
ιοδύ ὮΥ ἸἩδαῖας {ο ῬΡιορ]οῦ 
υη{ζο οαχ {αὐπενς, 

96 ΒαγΙΠΕ, ο απῖο 0Πῖβ Ῥθο- 
16, απά 5αγ, Πεατίπρ Υο 5Ώα]] 
Ίθαν, απά επα]] πού απάθικίαιᾶ; 

απᾶ οθοῖης Υθ βα]] βοθ, οπᾶ πού 
Ῥεγοςῖνθ. 

27 Έου πο ᾖθατό οἱ Ε18 ῃεο- 
Ρίο ἵ6 ναχεᾶ ϱ10586, απά {λαῖν 
εαις αἲθ ἀπ]] οἳ ΠθατίΠς, απά 
ἐπαῖχ εΥεΒ Πάνα 11θγ οἱοβδθά: 
]θδῦ ἴπεγ βλου]ά 5θο ντ {αῦ 
6ὗος, απ Ίθας γη ἐεῖγ 6818, 
απά απάθιδίαπά νησι {οί Ποςγῆ, 
απᾶ εἰοι]ά 09 οοπγετίθἀ, απᾶ 1 
ΒΠοπ]ά Ἠθα] {Πεπ. 

απεεκ τεχτ. 

πλείονες" οἳς ἐξετίθετο διαµαρ- 
τυρόµενος τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς τὰ περὶ 
τοῦ ᾿]ησοῦ, ἀπό τε τοῦ νόµου 
Μωσέως καὶ τῆν προφητῶν, ἀπὸ 
πρωὶ ἕως ἑσπέρας. 34 καὶ οἱ μεν 
ἐπείθοντο τοῖς λεγοµένου, οἱ δὲ 
ἠπίστουν. "ὃ ἀσύμφωνοι δὲ ὄν- 
τες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, 
εἰπόντος τοῦ «Παύλου ῥῆμα ἓν, 

"Οτι καλῶς τὸ ΠΠνεῦμα τὸ Αγιον 
ἐλάλησε διὰ ᾿Ἠσαΐου τοῦ προ- 
φήτου πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, 
56 λέγον, «ἸΠορεύθητι πρὸς τὸν 
λαὸν τοῦτον καὶ εἰπὲ, ᾿4κοῃ 
ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε' καὶ 
βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ 
ἴδητε. Ὁ ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρ- 
δία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς 
ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς]: 
ὀφθαλμοὺς αὑτῶν ἐκάμμυσαν" 
μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, 

καὶ τοῖς ὡσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ 
καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, 
καὶ ἰάσωμαι αὐτούς. 3 ΙΓνωστὸν 

ἨΗΒΝΙΡΗΌὉ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ποπ Ἡθ οχρουπᾶθάἆ απᾶ {6β- 
Ώβεά Όλο Ἰηράοπι οὗ ἄοα, 
Ρατειαᾶίπρ πεπι οἱ ἐπο ἐμίησε 
οοποθιηΊης 1.6βίΒ, ΡοῦἩ ου οἱ 
ἴπο Ίαν οἱ Ἰο568, απἆ οιῦ 
οἱ λα Ρχορπαῦς, {οι ΠΊΟΓΗ- 
ἵπρ {ο ογεπίπσ. Απᾶ 5οπιθ 
Ῥομαγαᾶ ιο ἐπῖησα ἐμαύ ννοιε 
ΒροΚ6Π, απά 'οἴῃοις Ῥο[εγνεά 
{Ἠθιω Ὡοί. 39ο πού αριθεῖης 
8ΠΊΟΗΠΡ «{Π6Π]8ε]Υ6Β, {Π6ύ ἆθ- 

ρατίεᾷ, Ῥαμ]. Ἱανίηρ βαἱά οπθ 
ποτά, ἸΓε]Ι βροξο πο ἨοίΙγ 
ορϊπῦ ὮΥ 1δαίαι πο Ῥγορπεῦ 
{ο ος ΓΝΓΛΘΙΒ, 84ΥΊης, 60 {ο 
ἐπ] Ῥεορίθ, απἆ βαγ, Πεδι- 

Ίηρ γοι «1 Ἀθαχ, οπά υγ] 
ποῦ απάθικαπά; απά καεοίηςσ 
οι ΙΙ Αοθ, απᾶ ηοῦ Ῥει- 

οεῖνος {ον πο Πεαχί οἳ {18 
Ῥεορίθ ἵ Ῥεοσοπιθ ϱΓο58, απᾶ 
{παίτ εαχα α1α ἀπ] οὗ Ίθαι- 
Ίης, απᾶ {Ππεγ Ἰανο οἶοβεά 
ἡλοῖν 6/68, Ια8δῦ {π6γ αἸου]ά 
Βθο γή ζπ {Πμεϊχ 6768, απᾶ Ἠθας 
σι {εί 6815, απά απάρί- 
βίαπά νῖθῃ {εὶῖκ Πεατί, απᾶ 
βΏοιμ]ά Ῥο οοηνεγ{εά, παπά 
εοι]ά Ίθαὶ {πεπι. ἙῬοθ 1 28 

20 

Ρτορ]θίδ. Ἠίς Ι4Όοτς πσογς οἱ ἔγοπα πηογηίΏς {ο ονθπίηᾳ. {ο οχρτοδα {πο ἱπβπὶἡ]νο αὉβο]αίο πἩ α Ππίέο τοτὸ ἵπ Ἠοῦτουν, 

(.θρεπίας, Ἠοῦ. ἄταπη,, ὁ 128. ὃ. 4 Ἔπο {οβίΙοΠοΥ οἳ {]ής οοη- ημας Ίο ἑααρ]ιὲ {η Ἠΐ5 οση ]οάρίπᾳ, ἵπ ἐμο οπρί{οὶ οἱ έ]ιο πγοτ]ᾶ, 

ἐεςιϊ(γίπρ Ὀοί] {ο ἐμο στρ οπά {ο {ἐπ τθοἷβ ορεπίαπος αοᾶ- 

νανᾶ, απά γαἡλ ΟἨτ]βφατᾶ. Ἀοπιο, ἱπάφοά, Ῥομοτεᾶ, Όπί 

ΙΠΠΏΥ Ῥο]εγοὰ ποῦ ἴλο ἐμίπσς ναί Ἱνοτθ βρο]επ. 

. Οἱ µε», απά οἳ δε, Ἰπάϊοαίο πο ρατίίθς, Ὀαΐ τηλίοῖ σοἩ- 

Ειίθᾶ ἴλπο τπα]οςἱέγ 1νο ατο πού {πίογπιθᾶ, Τ19 Ῥτοροίίοι { 18 

α πιαθίου ο) Ιπ/[βγοησο. 

{ Ασυμφωνοι δε οντες προς αλληλουε, δεῖπρ ἀἰδοογάατε πο] 
οπε αποῄιετ ; Πποτο {π ους πποᾶθιπ Βἰγ]θ, ποὶ αρτεείπᾳ απιοπς 

ἐλεπισείωεδ. ΌΕ 00ΗΗΒΟ/ 1Ώοίο 1ημδέ Ἠπγο Ὦ6θἨ 8Ο0ΠΙ6 σοη/1ο- 

Υ6ΙΒΥ. Ῥααὶ Ιπίοποά {ο ἴλοπι, ἀοιὈίαςς, ππὶ(Ἡ απ αἰίοπίίνο 

5, Πο ροπιριοῃΏοπάσά {πο ἀπξι απᾶ ροϊπέ οἱ αἰ1 11ου καἰᾶ, 

Ἠο, ἰλεγείοτει δρθαῖςς Πίς ]αδέ πνοτᾶς αἀγίκοαϊγ. 

1ο αιάϊοησθ, 1 ΡΙΕΒΙΠΙΟ, Ίνογο {ΟΥ ἐ]1ο πιοβύ ρανῦ ᾖο1β. 

ΤΠ48 πο ρα σος {γοτη ΠΐΦ ]αδύ πνοτά, ταί]ου Π]5 ῥημα ἕν, οπε 

ευοτά, α Βοηίθησα, Ἰπᾷρθά, ἵπ οπ9 ποτά. Τὲ πας βροῖοπ ΡΥ 

ἔπο Ποιν Βρίσπέ (Ώτοιρ] 16αἱαῖι (ο Ῥτορ]ιθί, ἐο ου /Γαἰλετο, 
προς τους πατερας ἡμων. 

Ακοῇῃ ἄκουσετε, και οὐ µε συνητε’ και βλεποντες βλεψετε, και 

ου µη εδῆτε, αν οοταβῖπη(ἶοὮ οἳ  γετῦ απά ΠΟΙΠ 38 ΠΟΟΟΒΕΑΙΥ 

βίταοῖοη ἵπ {πο Ν. Τος6, 15 ππάουὈ{οά]γ Πουταίφιῖο.» Ἠασς, 

“Ηεατίπρ ου το Ίεαν απ το] πού πάστσίαπᾶ; απἆ 5εέ- 

ἴπρ Ίου ιυἱ{ 5ε6, απ το1{ πιο οοπυρτέ]ιεπᾷ.ὁ 

Μαϊτῦ, 19 : 14, 15, ρἶνερ {1ο 1846ΟΠ οἱ ΕΠῖ5 αχοῃ ακουσετε, 

Και ου µε συνητε. και βλεποντεςε βλεψετε, καὲ ου µη εδητε. 

{ςβκοῃ ακουσετε ΡΙΟ βἰπιρ]ίοὶ ακουσετε οκ Ποῦταίδπιο έ ὅλε. 
ποντες ἄλεψετε Ρο βλεψετε” γ. Τουείας, ἆᾳ Ἠουταῖεπι, 

Ρ. 611. “Λιά]οῖς που ἵαπιοπ Ἱπίο]Ιροίίς, γἱἀεροβΙΒ, που 

{αππεα Ῥοτβρ]οἰείίς. Οας πλ] ἠπίοοσιασὶ αἰπέ Ἠ]α5 ποο τη- 

Ώοηοπι Ἠΐο γογβις οοπίἑποί---επαχυνθη γαρ, Μ. τ. Λ., δἱαρίάα 

επηίτω {ποία οβῦ πποης Ἠπ]ας ΡροραἩ. «Ζζαχειν αὐ ΥΡΦΤΙ ποῖίαῖ ρίῃ- 

σπο, οΏσδιπι γοζστα, οὐ Ρτορτίο αἆ οοτρα8 Ῥοσίίπαί, δοᾷ ἀθίπᾶο 

ἑπαπββοσέαν αἆ πηθιίοπι αὐ ασ Ἰρῦπι Ἱ. ο. αὈί Ῥαυ]ο Ροβί Ἱορίέι: 
1393. συνιεναι ΙπίοΗίρετο πίᾳαο αθιτραίας πό Ἡ. 1. ἄθ 116, ᾳπθ 

γίπα θουύπὸ αμα γ]άσπί οὐ απά από απαπινίς οἶωτο ϱμΠ/ αίᾳιο 

Ῥοτβρίουα, {8πιοη πος Ἱπίο]Ηραπί οἱ Ρρετορίαπέ, Βα]ΐθηι 1ο 

τοοίθ ροτεορ]οϊιπίΩ Γιἰπο], Μαι, 19 : 16-17. 

π Ὃυ µη συνητε “«πιᾶγ οχΡῖοΒΕ ἴπο {αΐέατο τοβ]έ ΙΕ πιοτς 
ορτἰαϊπύγ ἴπαν ἔἶπο ᾖπέατο Ιπάἱσαᾖτοι Ἠκοῖς, 
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χΙνα ΙΑΜΗΞ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

96 Ὦο 1{ ἵέπουνπ ἐποτείογο ππζο 

γου, ἐλαῦ {1ο εα]ναβίοι ο{ αοά ἴ8 

βαπέ απίο πο (επί]ο», απ ἰλαί 

ἴεΥγ ν]] Ίθαχ 10. 
99 Απὰ μαι Ἰο Ἰαά καϊᾶ 

ἴλεςα ννογάς, ἔλο ζενγς ἀερατίαά, 
οπά Ἠαά οτθαῦ τθαδοπίηἜ 8πποπς 
1λ6Πιβοἱνος. 

90 Απά Ῥαι] ἆνγο]ῦ ἔννο υν]ο]ο 
ΥοαϊΒ ἵη Πῖδ οὗ Πγεά Ἠομςο, 
παπά χθοθὶνοά αἱ ἴλαῦ οπαο 1 
τηΏ{ο ΠΠ, 

91 Ῥνεασλίης ἐμο Ἰάπσᾶσπι οἳ 
ο, απ Τεποβίησ {ποβθο πίησς 
πυλΊοὮ. οοποθΘΙΠ ἐο Τιογά ἆαδιςφ 
Οµήςέ, ντι αἰ] οοπΠάθπσθ, 1ο 

{ σακΕςς ΤΕΣΤΕΟ. 

- ο) ε - [ή - 9), 

οὖν ἔστω ὑμῖν, ὃτι τοῖς ἔθνεσιν 
/ Ν / ο ο 

ἀπεστάλη τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, 
» ΔΝ Ν υ ΄ 20 Κι ΔΝ 

αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. αἱ 
ο - / 5. 

ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον 
ς 5 - Ν 3/ 

οἱ ᾿Πουδαῖοι, πολλην έχοντες ἐν 
ΐ - / 

ἑαυτοῖς συζήτησιν. 
/ ι Δ αν 

83ΕΜΗΙΕΙΝΕ δὲ ὁ ἸΙΓαῦλος 
διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ µισθώμµατι, 

5 / / Δ 
καὶ ἀπεδέχετο πάντας τους εἰ- 

/ Ν Χ 

σπορευοµένους πρὸς αὐτὸν, ἓὶ κη- 
/ Ν - . 

ρύσσων τῆν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
Ν / Ν Ν - 

καὶ διδάσκων τᾶ περὶ τοῦ Ίνυ- 
/ . - 2- - Ν , 

ρίου Ιησοῦ «Χριστοῦ, µετα πα- 
λες / 3 

σης παῤῥησίας ἀκωλύτως. 

ἨΕΒΝΙΡΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

Ἑπουτη, ἸἲΠθτείογθ, το Του, 

{μαῦ ιο εο]ναθίοη οὗ ἄοά 18 

Βεηό ἴο ἐλπο (6Π/1ἱ68, απᾶ 119Υ 
ανν] ποαν 10. Απά πάθη Ὦθ 

μαά δαἱᾱ ἔ]ιθβο {πίησς, ἐ]νε 1: 6υύ8 

ἀερατζεά, απά ᾖαᾷἍιασ]ι 1θῦδοι- 

Ἰης 8πποπς {πθπιβε]νας. 
Απά Ῥααἱ "τοπιαϊαθά ἵπ Ἠίβ 

ονΏ Ἰἠτοᾶ Ἠομςδα ἄυν]ηρ νο 
φπο]θ 7818, απά ρ]αά]γ τ- 
οοἱνοά αἲ] Ὅ]ο οππ1θ {ο Π1πῃ, 

καηποιησῖηρ πο Ἰησάοπι οἑ 
οἆ, απά ἐεαο]ῖηρ ἐλθ {ήησς 
οοποριπίησ 116 Ώωογά ἆ.6διθ 
Οµής6, πΙζη. α]] Ῥοἱάπαρς, απά 
υηιοιί πηο]οβίαί]ομ. πηςν {ουρά ἀΐπς μΐπι. 

» Ίζαι απουσονται, απά {λογ 41εο πνῖ]] Ἠθαυ 15. 

- Έμεινε, γοηναἰπεά. Τἱ18 86 ποῖὶ οὈφοτνοά ὃν ευπόνγ 

οσ1ε1ᾳ5, Ιπά{ομίος ελα Ῥαμ] σοπά1ίοη απᾶά οἱγουπικίαποςς, Ἀοτο 

ἀοίαί]οά, ]ιπά ραξεοᾷ αππαγ Ῥοΐογο {μὶς Ῥοοῖς πας υπ ίοης 

{ποῦ οἱ βοπωο Ἱπρογίαηοο {ο {νο οὐπ]ους {πρ άσοθ οἩ {πο βαΝ- 
ἀθοῦ οἱ ἴλιο οἩτοποίοαΥ οἳ ὑμίς Ῥοοῖ]ς. ΤΠοβο ἔπνο πν]οῖο γοΥ8 

Ἠνίπα ἵπ Ἠΐ5 οπ Ἠϊτοᾶ Ἠοιδο ϱᾳατο ἃ ροοά ορροτμηἰἔγ το {ο 

ἀϊδοίρ]ο5 οἱ Ολτὶςὲ {ο οοπἰήρα{ο {ο Ἠή5 ποσοςδ]ορ, 6 Ἱεποι 

{λαέ ο να5 ποί {ογποίέΐέου Ὦγ ἐο Ῥη]Πρρίαης, 

Αραΐπ {6 15 ο πιοπαηοπ{ο] Ρτοοξ οἩ Ρα] Ἱιοδρίία]Ιϐγ. ο 
τας Πνίηρ ἵη α τοπίο Ίουσο, Ὀαῦ Ἡς Κερῦ απ οροη Ἡοῦβο {ος 

α]] ἐἶο ἠοπᾶς οἱ ηὶς Μαίου, Ύγο Ό]απ]ς Τωι]κο {ον {1ο {οἩοπγ- 

Ίηρ ΙΠΘΠΙΟΠ{Ο: απεδεχετο παντας τουθ θεσπορευοµεμους τέρος 

αυτον. Ίο τεοεϊυεᾷ αἲ] ἰλιαῦ οαπιο ἵο Ἠϊς Ἀοιδο, οὗ ἐλαῦ οὔπιο 

{ο Ἠἶπις {ος ο ἱπήππαίθξ αποδεχοµαι, 31] ἐλαῦ σαπιο {ο πι Ἡθ 

χοσθῖτοά. 

: ἼΝο Ἠλτθ α ρεναρἰοποις οηᾷ πιοδ ἀοβαϊίο βἰπίοπιεπό οἳ ἴμο 

νο ἀῑδίίποί ἄορατίπιοπίδ οἱ πο Εναπρε]ίσαὶ παπί ἵπ ἐμο 

1αδὲ ροτ]οά οἳ ἡηΐς Ἡϊείουγ---ἴἩθ κπρυσσω» τη» βασιλεια» του 

Θεου, ἴἶνο ριοο]ατηαέίοἨ, ο απηιποϊαξίοη, οἨ ἴἩο ῥγεαελίπρ 
οἳ ἴο Κἱπσάοπι οἳ ἄοά; απᾶ {λθ διδασκων τα περι του κυριου 
1ησου ϕἌριστου, ἴλο ἐεασλάπρ οἳ Όλο Πονᾶ θεα Ολη]εέ; απά 

είς συ] ]ν ἔἶνο ππαηπος Οἱ 16, µετα πασης παῤῥησιας ακοήντως--- 

πεμιῖπο φγολδεπίο. Τλί6 Ἡο πηρ]έ ποῦ Ἠαγο οτ/ωγεά ἵπ οτ- 

ΕΠΙ6Π1, πο Ῥοΐβοῦ ΠἩπᾶσιίης ος Ἱηπιοϊήπρ Ἠπα, Ν9 ατο ἵπ- 

{ογπηθά ἐπαί ο ἀῑά εμΐς τν αἩ. Ὀο]άποςρδ; οἨ, ( αἲἱ εοπ- 

άεπες Ἡς απποιιποθᾶ {Εἶιο τείρη οἱ {ο Τιοτᾶ ἆεδις Ολτίδί, 

Ἴψο ειοι]ά ϱαγ ἐ]ναί {ιο 2961 νοτεο 5 Ἠε]ά ἀοαλ{α] ὮΥ 1ωη., 

Τε, υα6 15 ὮΥ ἄδ. τερατάςᾷ 5 οἱ αἰπιοςδί οᾳπς] αιἰ]οτί(γ σπἰ] 

ἔλλο οίλογ Ρρογίοπς οἱ {πο Ῥοοἷς. ΤΠο παπιο οἳ Ῥαυ], {π ν. 50, 

18 οπιϊζοᾶ Ὦγ ἄδ., 8ομ., πω δη δέ Του εδ 1ο ἵς αἲὶ ιἩ 
οἶεηῦ. «Απά Ἡο τοπιαἰπεᾶ, {6 αιἱζθ οφ ια] ἴο, Ῥαπἱ τεπηαίπες 1 

Ἡθ Ῥοΐπρ {πο δαΏ]οοί οἱ {11ο βθοίΊοῦ, απᾶ {19 ]ηδί Ρθτδοα πατηοά 

1Ἠ ἴλο παττα[ἤτο, 
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ΛλοἝς ϱΕ ΤΠ ἳ λΈθοςτΤι 8. 

ἩΕΥΙΡΟΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ 

ΑΠΒΠἩΏΑΝαΠΟ ΤΝ ῬΑΒΑΟΒΠΑΡΗΕΡ. 

Ἔ,---Έο {οΥ1θς παιταἼνο, Τμδορμ]]ας, 1 οοιη- 

Ροδοά, οἳ αἲΙ ναί ἆοδις Ῥοσαπ Ῥοῦμ {ο ἄο απἀ 
9 {ο ἰσασλ, 6Υοη ἵο {μο ἆαγ, ον που 16 πγαξ 

ἴα]κου τρ, α[νον ἠιαί Ἰο, ποιο] Ἴιο Ἠο]Υ Βρίν6 
μαά ϱἴνοη οοπιπιαπόπιοπὺ {ο ιο ΑΡροδίος πποπι 

ὃ Ίιο Ἰιαά οποβοῃ; {ο π]ιοπι αἱ5ο ο βποποά Πῖπι- 

ο] αἱτο, αἲίον 15 αῇσιίπο, Ἰπ. ΠΙΑΠΥ οοἩ- 
τἰποῖησ Ῥτοοίξ, ἆαπῖπο {οτίγ ἆαγςδ αρροατίπς 

το Ό]οια, απᾶ 5ροα]ίπο οἱ 1ο {λῖπσς ροταϊπίπς 

4 ἵο Ίο ΚΙποάοιπι οἳ αοᾶ; απᾶ ανῖπς οοπγοπθά 

Ένα {ορθίμον, Ἡς οοπηηαηᾶοά ]οιῃ ποί {ο ἄο- 
ρανύ {ποπ ο οτιιδαίο; Ὀπὸ {ο απαϊῦ {ο σύ 
Ῥνοπηϊθοᾷ Ίλιθπα ὉΥ ἴλο Ἠαΐμος, ανη1οἩ, 8475 19, 

6 τοι Ίατο οστά {ποπ πηο: {ος ολη Ἱπᾶοθᾶ 1πι- 
αππογβοᾷ Ίπ σναίον, πό οι β]α]] Ὦο ἠπιπιουβοά Ίπ 

Όιο Ἐοἱγ ρἱπ{, ποῦ πΙΩηΥ 4αὖβ Ἠσποο. 

ϐ Τ]ιαγ πον Ἠατῖηρ οοΊπο ἰοροί]ου, αβίκοᾷ Πήπι, 
εαγΊπο, μοτᾷ, ἀοξύ ποια αὖ ἐς πιο τοβίογο {ο 

Ἱ Ἰάπσᾶοπι {ο Ἰ5γαο]ἳ Απά Το δαἱᾷ {α μοι, Τ4 ἶ5 
ποῦ {ον Υοι {ο Κπον πιο οἳ οοθΏδίοηΒ, πίοἩ 
Όιο Ταΐ]ιον Ἠαβ τοβογυοᾷ {ον Ἰῖς οἵνη «ἱδροδα]. 

ὃ Ἑπίέ οι δ]α]] τοοθῖνο Ῥοποι, αἴίου Ἠιαῦ Όιο 
Ἠο]γ Βρίπϊέ 15 οοπ1ο προν οι: απᾶ γοι αμα]! 
Ῥο. πν1ίηθβξας {ΟΥ 1η6, Ρο] ἴπ ὁογαδα]οπι, απ 1π 

αἲἱ σιᾶθα, απά 1ῃ Θαπαγία, απ {ο ο πἰθδγπηοδύ 

ρανίς οἱ ὧπο δατίἩ. 

9  ἍΑπᾶ π]θηῃ Ἰι6 Ίιαά 5ρο]κθη {1θεο ἐήπος, πυ]ή]ο 
Ἠιογ Ῥο]ιο]ά, Ίο πνας ἴαίζοη πρ, απᾶ α ο]οπᾶ τ6- 

10 οοϊγοά Ἠϊτη οιέ ος 1ιοῖν ἰσΏί, Απά π]]]ο {ου 
πογθ ραβΐπρ Ιπίο {πο Ίιθαγθη α5 Ίιο Ἰγοπύ τρ, 6- 

μο]ά, ἴπνο 116Ἡ δὲοοᾷ ΡΥ ἔ]ποια ἵπ Ιίο αρρανο]; 
π]ιο αἱδο εαἷᾳ, α11ἱσαἨ», Ἠ αγ δίαπά 7ο οα2ίπο 
1πίο {ο Ίισανου ἳ Τμ εαµπο ὦοδιδ, Ίνμο {8 

ἴα]κοη {9οπι γοιι Ἰπίο ἔ]λο Ἠθανοπν, 5μα1] 5ο οοπηο, 

Ἰπ χο ΜΙάΠΠοΟΝ, ἃ5 γοι ανο 5οος Πα σοἶπο Ἱηΐο 
{πο Ἡσαντον. Ἴποη ιο τοιγποᾷ Ἱπίο /ὸαγ1δα- 

Ίοπι, {οπι α πιοιπί οπ]]οᾷ Ο]νοί, Ποπι ἆογιδα- 

Ίοσι α βαὈδαξ]ι-ζαγς Ιοιτασγ. Απά πλου {μου 
Παά οπἱοναᾷ, ἴιογ Ὑνονῦ πρ πίο ἐς πρΏρον τουπι, 

πσονο αροάο Ῥοῦι Γοίου, απἆ 0 α116οβ, απᾶ οοἶιη, 

απᾶᾷ Απάντον, ΕΜΙΗΡ απᾶ Έ]ουπας, Βαν ὔμμο]οπ1οὶΥ 

απά Μαὐίλουν, α1168, δοπ οἳ Λ1ρΠοΠΒ, απιά ΘΙπποπ 

26]οΐος, απἆ ὅτθας, έλα ὑγοίᾖον οἳ ᾖαμοδ. Έλορο 

πους π]] ρουβογονίπς ου ζ] οἱ οοηδοηῦ, 1π Ῥγαγ6υ 

απᾶ 5απρρῃοποη, δι Ὑοίποῦ, πι αυ ἴο 
πιοί]ου οἱ 66515, απά πι 5 Ῥτοίλους, 

Απᾶ ἵῃπ Έιοδα ἆπγα Ῥοΐθευ είουοᾷ τρ ἵπ 16 
πη(εὺ οὗ ιο ἀἰδοίρ]ας, απ 5αϊᾷ (ο πππιρον οΕ 
Όιο ηᾶπιο5 ἰοσοί]μου Ῥοΐπο αὐοιτί οπο Πππάνοᾶ 
αιιᾶ ἰπγουίγ), Βνοίμνοιι, ής βοηἡρίτιγο πιπξί που 

λανο Ῥουπ. {αΠ]]οᾶ, τν]ίσ]ι νο Ηοἱγ Ερῖν{, ὮΥ ἴμο 

πιοιθ] οἳ Ῥανίᾶ, Ὁοίογθ ερο]κο, οοποθγηΙπς οᾶας, 

Ἠ]ιο Ίγαδ οι] ο ο {ου λαῦ δοϊποᾖ ἆοξις. ου 
Ίο σταρ πιπιρογσά πι τς, απᾶ Ἰιαά οῬίαϊποᾶ 

ρατί οἱ ἐς πηἰπΙδαγ. (Νου α Πο]ᾷ γνας ραι- 
οἸιαβοᾶ πνϊδ]ι πο χονανᾷ οἳ Πΐδ Ιπίααἱὄγ, απά Ίο, 
{απο Ἠοσπᾶ]οπς, Ῥανθῦ αδπηζον ἵπ ἐμο πᾶςί, 
απᾶ αἲὶ Ι5 Ῥοψοίβ ριβ]οᾷ οαὀ. Απᾶ Τὸ πας 

ποινη ἴο αἲ1 {πο ἆγνο]]ους ἵπ 2ογςβα]οπα; 1Π80- 
πιαο] αξ8 ἰλαῦ βο]ά {5 οα]]οά ἵπ οί ριορος 
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19 ιο πια]θδύίο ποτ] οἱ ἀοᾶ. 
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οπσιο λοοιάσνα, ας ἵς Το βαὖ, έλο Ποια οἱ 

Ίδου. 16 1δ οπίου. ἵπ ο Ῥουῖς οἱ 

Ῥδαἱ5; Πο ]ή5 Ἱαρ[ίαίοι Ὃο ἀορο]αία, πιᾷ ]ού 
πο 11 νο ἵμ 1ἱ, απ 115 ορίδοοραίο 1οὐ «ἩἨ- 

οί]ιου πίο. Ἰ]ιονοίονο, οϐ ἴ]ισβο 11ο ναί Ίιηνο 

ποσοπαραπίος τις 11 νο ἔιο ἔἶναῦ ένο Πιουά ᾖοβι5 

3 Νοπῦ ἵπ απ ουξ απιοῦσ τς, οσπα πο οἨ1 ἴ]ιο 

πηπογεῖοι. οἳ 0 ο]μι, {ο ιο αγ ναί Ἱνο νναξ 

ἰαίίοι πρ ομα 5, Ππδὺ οἩς δο πρροϊηέος {ο ο 

α{ιοςς αν] δ]ν 115. οἱ 115. νοβιοοδίοῦ. Απά ]νογ 

αρροϊπίος, νο, «ᾖοδορί, οπ]]οᾷ. Ῥαγβαμας, ιο 

πας δα ηαπιος ο ακίαις, ας λα ήας, Απ 11ογ 

ῥναγίης σαϊα Ἔνοι Πωονά, ιο Ἰσπουοβ ἰῑιο 

Ίοανίς οἱ αἩ ιο, «ον ίσο] οἱ ἐσοςσο πο 

Όιοιι 1ναδὲ οἱνοροη, {ο {α]κο α ρανς τν Επί5 ηηηΙδαγ. 

απ αἩ ροβ]οδΙΗρ, [νου κλη]οἰι ο αάας Ὀγ ᾖαης- 

σνοβδίοη {οἨ], ἐἶναί ιο πἰσ]ή σο {ο Ἠΐ5 ον ρ]αςς, 

Απὰ Πνογ σαγο [ον ἠιοῖν 1οἱ5; απά {νο Ἰοἱ {ο 
πρου ἡ.ΜΗ1ή18, αλά 1ο 115 πιω ρονσᾷ ἰοροί]ιου 
πι [ο οἶογοι Αμοξδίίο. 

Π.---Ίγ]ιοι. ιο ἆ4αγ οἱ Ῥομίοσοδί γγας ΠΙΙΙΥ 
οοΊ1ο, {ου Ὢουο αἲ ΝΙ ομο αποοογά Ἰηπ οπο 

Ῥίασο, Απ απ ο]Υ [νους οσο α- 5οππᾷ οιιῦ 
ο Ἰοθνοῦ, 5 ο α τβ ης πρ] γ απ, απᾶ 

Ι6 Π]οά αἲ] {ιο Ἰοιδο Ἰονο νο Ίνουο 5ἰμηρ, 

Απά Όιογο αρροανοῦ {ο ἴἶοιι {οποιος ἀἰδίτίῃ- 
πἱος, αδ ο[ νο, πας Τε επ προ. ΟΥΟΥΥ ο9ΠΟ οἳ 

Όποια. Απά νογ νουο αἲ] β]]οά αντ(] ἐῑιο Το]γ 
ρίξ, απ. {Που Όσσα {ο δΡροα]ς {π ο]ιον {οηρτιος, 
85 ιο αρ] τς σανο (ους πἰέογπηος. 

Απά ἠιουο νους ἆνο]] πρ η ο ουπςα]οιὴ 66195, 

ἀονοιί 11ος, οἱ ΟΥΟΥ ἨαίΙοα πο σανοῃ. 

Νον «ου ἐ]ή5 1ναβ ποϊςοα αΌγοσᾶ, ἴἶο η] ή- 

ἑπζο «4119 {οσοί]ου, απ Ίνογο σομ[οιπᾷσᾷ, Ῥο- 
6α1ἱ5ο Ο6ΥΟΥΥ οπο Ἠοσνὰ οι εροα]ς 1η ή οὖν 

{οησηο.. Απά 1 ννονο αππαζος, απᾷ πιαγνο]]σά, 

βαγΊης ομο ἴο αποί]ον, Ὠο]ιο]ᾶ, αἲο τοῦ ο] {]ιοδο 
Ἠο βμσα, (σαΗ]οαπςὸ.  Απά Ίου Ίισαν ο, 

οΥοἳΥ πο ἵπ ος οὗ ἰοηστο, ἵμ ]ήο] νο 
νουο ρου Ῥατί]ήαης, απά λ[οᾶος, απ Ἱδ]απι- 

1ῑσς, πιᾷ ἔιοβο π]ιαυίηπο Μοαδοροίαηία,---Ὀού]ι 

«πάσα αιᾷ Οαρραᾶοσία, Ῥοπίέας απἁ Αξία, Ῥ]άγ- 
βῖα απά Ῥαπυρ]ήία, απᾶ πο ρανίς οἳ Τγοῖα 
αροιῦ Όγτοπο, απᾶ Ποπιαα δαπσονς,- ού] 

Ίον5 απά Ῥνοδο]γίος, Ονγοίος απά Αναρίαπςι--- 

νο Ἰσαν ἐμοιι βροαἰίπς 1η οἱ ΟΝΠ {ΟΠΘΊΟ5 

Ἀπᾶ {μποτ πογο α]] 

απιαποά ππᾶ ρουρ]οχοί, 5αγἰπα 616 {ο αποίἹος, 
Ἠγ]αί πποαης ή. ΟΗιους (μιοσ]κίπς) δαἱᾷ, 111ογ 
αγο {11 ο{ βινοοί νίπο, Ὠπί Ῥοΐου, δἰαμά πο τρ 

ΜΙ0μ. ιο οἶονοι, γαὶβοᾷ ]δ νοῖσο, απά βαῖά ἰο 

Έτοιμα, 4695, απᾶ αἳ] γοι ας χοβίᾷο ἵπ ζοι1δα- 

Ἰοήι, ο ἰῖ5 Ἰκποῖνπ {ο γοιι, ανά Ποσο {ο 1Υ 

νους: {05 ἔἶοξο ΠΙΟ αἲο ποί ἀνιηι]ς, π5 γοι 

επΏῤοςο, εοοϊπο 16 ἶ5 Ὀιι{ ιο νά Ίνοινς οῇ ἰ]ιο 

αγ. δα Οκ ἵδ ια Ἠ]ησ] Ίναδ βροκον 
ἠμοιιο]ι ἐμο ρτορ]ιοῦ οἆοοι, Διά Τί εἰωἩ οοπιο 

ἴο ῥα55, {π ιο Ἰα56 ἀ.γς, ναί Τ ΤΗ Ῥοιι οπύ 

οἳ 1 Βρίς προν. αἲἱ Πορι, απά 11οΥ εκ] 
Ρτοριοςγ. Νο. γοις 11ο. θα] 5οο γδίοης, 
απά γοιις οἷᾷ που βνα]]. ἀνσαπι πι ἄγσαι]ημδ: αά 
ΟΝ ΤΥ πια εουγα 5, απᾶ. ΙΗΥ 1παία βογναπίς, πι 

Ώιοδο ἄαγα, 1 νΙ]] ροις οπῦ οἱ πιΥ Βρίί, απᾶ 

νου βἰια] Ῥ9ορ]ισδΥ. Απά 1 ο ου Ίνοή- 

ἀογς ἵπ. ἐλο Ἱιοατοις αβονο, απ δἱοη5 ΟἨ ἐ]ιο 

σαν νοπουί]---ρ]οοά οπά ᾖγο, απᾶ ΗΙΟΙΥ νη- 
Ρον. Έμο 5η. ια] Όο ἐπγπος {πίο ἄαικησςε, 
απ ο που ἰπίο Ῥ]οσ, Ὀοίουο ἐμαί ογοαῦ απά 

Ἠηθίίοις 4πγ οἱ ιο Τον οοἱ1ο.. Απά τή θα] 
οοπιο {ο ρᾶ585, ἐαί ονοιΥ οµο Ίο μα] σα] 

ΠΡΟΝ. ο πσίπο οΓ ο Τους, αἰα]] δο δανοᾷ. 

Ἰεγασ]ίος, Ίιοαι ἔοςο πονάς: ὦθδιις, νο Νακα- 

Σ0ΠΟ, ο, 11. αρργογοᾷ οἱ ἄοᾶ αππους γοι, ὮΥ 

πἠνπο]σς, απά Ἰοπᾶςνς, αμά αἱρις, Ὕνίομ. ἄοά 

αἷά Ὦγ πα, 1π. ὅμο ππϊάςὲ οῇ γοι (α8 γοιι, γοιι- 

βο]νοῬ αἷξο Ίκπου))----ήπι Μανίης θοϊσοᾶ, 11ο, ὮΥ 
ἴιο ἄοο]ανοᾷ οοτιπδο] απά {ογσ]κποιτ]οάσο οἱ (αοά 

νας γ]ο]ζοά τρ, Υοι Ίιατο, ΡΥ π]οκοά Πανάς, 

ονποϊβαᾷ απά ε]αΐ1, πλου. ἀοά Ίιας ταΐδοᾶ αρ, 
μανίηπς Ἰοοδοά ἴο Ὀαπάς οἱ ἁσαί]ι, Ὀοσβιιδο 16 
ν.δ ἠπιροξβαίιδ]ο {]αί πο εἰιοι]ά Ὄο μο]ά ππάον 1{, 
Του Ὠσανιά εΡροαυκς {ου Πάπας 1 Ἱανο αναγς 1ο- 
σαγάσᾳ ἴ]ιο μονά, α5 Ῥοίογο ΠΙΥ [ασο; {ον Ίιο ἴς 
Οἱ 1Υ σα] ανά, ενας Τ 5ἱλου]ᾷ πού Όο πιουοᾷ, 
Τ]ιογοίονο ἀῑά τάγ Ίιοανὸ 1ο]οῖσο, απᾶ 11Υ {οηρἼιθ 
παδ οἰπσᾶ: ΠΙΟΓΟΟΥΟΝ Πὗ Ποδι δια] 1οδῦ {π 
Ἰορο, ἐιναί ἴνοι αΝΙΗέ ποῦ Ίσανο πι 5ο] αΊποηρ 
Όιο ἆσαᾶ, ποἰί]ον υ]ὁ ἴλοι 5ος 1γ ἨοΙγ Οπο 
{ο 50ο οογγπρ{οπ. οι Ἰαδύ πιαᾶο Ἰπονπ {ο 

1Ο ἐο Ίναγς οὗ Ἠ[ο: οι πό 1πα]ο πιο {111 
οἳ 10 ΙΕ {ἐν} Ῥγοδπσοο. ἈἨτοίμνοῃ, 1οὗ πιο 
{γοο]γ βροπ]ς ἴο γοι οἳ ἴἶο Ῥαϊτίανομ Ῥανίά, 
ναί Ίο ἵςδ οι ἆσαά απά Ῥανοά, απᾶ Ἱ]ς 

ϱορα]ομιο ἶ5 πι ας ο ]ς ἆαγ. Βπί Ῥοῖης 
ϱ Ῥγορ]ιοῦ, απᾶ πονΊης Ειαῦ (ἄοά ιαᾶ 6ποΥη {ο 
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11η, {]λαῦ οἱ ιο Οπῖ{ οἱ 1156 1οἱμβ Ίιο πνου]ά τ1αἶβο 

τρ ο ΟἨν]εί, ἐο δἱὺ ο Πή5 6γοπο ; Ἰιο, {0Υ08ο0- 
Ίπο ἠλίς, 5ρο]κο οἱ ὕ]ο γοβινγοσοίον ο ἔἶιο Ο)]βί, 
ιαῦ 118 δοτ] β]λοι]ᾶ πού Ὦο 1ο[ί απποηΏς ο ἀομᾶ, 
ΠΟΝ 1ΐ8 Ποβ]ι βοο οουραρίοῦ, Της ᾖο8ςς Ί1αβ 
αἀοᾶ ταἶδοά αρ, οἱ αν]ήοι πο απο α1] 1ΥΙΠΙΟΒΕΟΒ, 

ὃ Τ]ιογοίοτο, Ῥοίπρ οχα]ίο Ὦ} {ο τἱρ]ῦ Ἰαιιά ος 
αοά, απᾶ ἸἨαγίπσ γοσονοᾷ οί ἴἶο Ἐαΐ]ου ἴἶιο 

Ῥνοιμίδο ΟΕ ὧιο Το] Βρὶν{, 11ο αδ βιοάᾷίης 
{ουέ]ι ἡ]ς ση]]ο]. γοι πο 500 θα Ίιοαν, Του 
Ῥανίά 15 πού αθοοπᾶσᾷ {πίο {πο Πσανοιδ; 

Ίο Ἰϊπιβο]Ε βαγ5, Τλο Τιονά εαἰά {ο ΠΙΥ Μον : 
ὅ οἱέ ἴοι οἳ 1ΗΥ α]σΠί Ἰαπᾶ, 011  πια]κο {1γ {οος 

Ώιγ {οοίβίοο]. 1μοῦ αἱ] ἴἶιο Ίοιδο οἱ Τβνπο], 

ἠισνοίονο, αβειιγοᾶῖψ Ίσποιν, ἐιαί ἀοᾶ Ἰαβ οοπ- 

Εἰλὑι(σᾷ ναί 6.πιο ἆθδας, οι γοι Ίαγο ουι]- 

οἶβοᾶ, Πονᾶ απᾶ Οµ115ὲ. Νου νλοη 11ΟΥ Ἰοσνὰ 
1Β, 1ο Ὕνοτο Ῥϊογοοᾶ {ο ιο Ἱσανί, απ βαϊᾶ 
1ο Ῥοΐοῦ, απᾶ {ο ο ολο» Αροδίος, Ῥνοί]τοι, 

λα πα] νο ο Ἔοι Ῥοίου ραῖά {ο ἐἶιοιη, 

Ἠοίονπι απᾶ Ὦο ηπιουδοᾷ, ΟΥ6ΥΥ ομο οί γοι, 

η ἴ]ο παο οῇ ζἆοδιςφ Ομν]ς!, {ον ο γομλββίοτ 

οἱ εἱηβ, απᾶ γοι 5,α]] νοσοῖνο (ο ρἱ[ί ο[ {]ιο 

Πο]γ Βρίη,  Ῥου ιο ρνοπιίεο 15 {ο γοιι, απά 
ἰο γοις ομ]άνοι, απά {ο αἱ Ἴιοθο {λα αγο 
ο{αν οἱ, οΥοἩ 48 ΠΙΑΙΥ 48 νο Ἰμουά ουν ἀοά 
εἰια]] σα].  Απά απ πἹαἨγ οἴἶον γγονᾷς ο 

ἰθβύἱ[σᾶ, απά οχ]ιοτίσᾷ, βαγΊπο Φαγο γοιιβο]γοβ 
Ώ.οπ1 ἐμῖς {ο ανᾷ οοπονα{ίο]., 

Τ]ιογ, ἰ]ουσίογο, ανίπο ο]αᾶ1γ χγοσοἱνοᾷ ιο 

ψονᾶ, 1ογο ἸηΠΙΘιβοᾶΣ απ ο 8αππο ἄαγ, ἴλουο 

πγογο αζ σα αὐοιιί {ηχου ἠ]ιοιιδαμᾶ εου1ς. Ανά {]νογ 
ῬονβογονίπρΙγ οοπΜηπος {π νο ΑΡροβί]ο {οασ]ι- 
πα, απᾶ ἴπ ο οοπρπβοἃ, απ {πι ιο Ῥγου]ς- 
πρ οῇἳ ο Ἴοαί, απά ἵπ [ο Ῥταγοιβ. Απά {ον 
63ΠΙΟ προπ οΥΟΥΥ βου]; απᾶ 1ΠΩΠΥ Ὑοπᾶσου! απἆ 
βἶσπβ Ἴνουο ἆοπο Ὦγ ο Αροβθίο. Απά αἲ 
ναί Ῥομογνοά ποχο {οροίμον, απά Ίιαί αἲ (πο 
ΟΟΠΊΠΊΟΠ, απά βο]ά ναί Ῥοββοβδίοης απά ροος, 
απά ἀῑκίωραίος ἐἶοπι {ο αἴ], 45 αγ οπο Ἰᾶ 
πορᾷ: Αιά νο, οοπἡπιῖης 4α1]γ πι οπο 
ποοονᾶ νι ἴλο {οπηρ]ο, απᾶ Ὀγοα]είπς Ότου ἆ {οι 
οιιδο {ο Ἰοιρο, 4ἱά οαἱ Τιθίν {οοᾷ γι σ]αᾶ- 
π058 ΠΠᾷ βἱπα]οποδ οἱ Ἰιοατί, Ρργαϊθίησ (οῇ, 
απά Ἰανίης {αγου 1 α]] Όιο ροορίο. Απᾶ 
ἴιο Τονά ἆαὶ]γ αάάσὰ {ιο οαυοᾷ {ο {πο οοἩ- 
Ετορα{ίο. 

ΠΠ.---Νου Ῥοΐου απ ὅοἶη γγουί τρ ἰοροί]ου 
1Πίο Ίο {οηρίο, πὺ ο οι οὗ ϱ997ο)---ἴμο 
ηηλ πουν, Απᾶ α οουίαίπ πιαη, ἶ01πο {νοπι Ἡῖς 3 

Ῥϊνίι, Ίναδ. οπ]οᾷ (ή ιον, Ὑ]ουι 1ου. ἆαί]γ 

Ἰαιά αἲ ιο ραΐο οἱ ἐιο {οπιρ]ο, νήσο] {5 σα]]οᾷ 
Ῥοασιιά [ας το αρίς αἶνπς οἱ ]οβδο οπίοῖηρ Ιπίο 
νο ἰομπρίο, Ί]ιο, βοοἶπο; Ῥοΐου απά ὅδοἶιι αΌοιί ὃ 
ἰο ρο Ἱπίο {1ο {σπρίο, αρ]κοἆ αἶπιδ.. Απά Ῥοΐου, 4 

οα}ΠΟΒΓΙΥ ἸοοΚίπς πρου. 1 γάμ ἆομη, βαίἀ, 
Ἰοοῖς οἩ 8. Απά Ἡο ρανο ου {ο {Ἴμοια, οχ- ὅ 
Ῥοσύίης {ο Υοσοῖνο βοπιοίλίης Γ'οπι {]ιοιη. Ἔιοα. ϐ 

Ῥοΐον εαἱᾶ, Φί]νου ππᾷ αοἰά Τ Ίνανο ποί, Ῥαῦ 
γ]ιαῦ 1 Μαγο, 1 σἶνο γοι. Ἰπ ἴιο παπ]ο οἱ ὁοββ 

Ον οὗ Ναμανοῦ]ι 1ἱδο τρ απά να Απά Ἱ 
βοΐηρ η Ὦ) Όο τση Ἰαπᾶ, ο Πίο Ἱήπι 
πρ απά ἠπιπιοβϊα[ο]γ Πἱ5 1σοῦ αμά απ](]ος 10- 
οοἱγοᾷ οἰνοποί]ι. Απά Ἱοαρίης {ον{Η, Ίο δἰοοᾶᾷ, 8 

απᾶ Ἰνα]]οᾷ, απᾶ ομ{ονο απ] οι Γπίο ο 

{οηρίο, Ὑλ]κίης, απᾶ Ἱοαρίης, απᾶ ρναἱείηρ αοά, 
Απά αἱ] ιο Ῥοορίο βα1ν Ὠίὰ Ἰγαλκίπς απά ρναῖδ- 9ϐ 
Ίπο ος: απᾶ 1]ογ πνο]] Ίου. ενας 16 Ίνας ο, 10 
Νο βαῦ {ου αἴπιβ, αὖ νο Ῥοαιι [1]. ραίο οἱ ιο 
ἵοπιρ]ο: απ 01ογ Ίνουο [οὗ αγ τι νοπᾶον απᾶ 

απιαποπιοµύ αὐ ναί Ἠνίος ἰας Ἱαρροποῦ. {ο 
μάπη. 

Απά ν]]]ο ἔἶνο πια πα, γιο Ίναδ μοα]σᾶ, 11 

μο]ά {πβί Ῥοΐου απ ὔοἶτ, α1] ο Ῥοορίο 18 
ἰοροί]οιυ ἴο ἐἶοπι, ροὮ ἴμο Ῥογο], ορ]]οᾷ Μο]ο- 

ΠΙΟΙΒ, ϱΥΟΑ{ΙΥ ΝΨοπάσηο. Απά πν]ιοη Ῥοΐου 12 
βαν 1, Ίο αἆνορροί {ο Ῥοορίο ;---Ιβιασ]ίσΒ, 

ΜΥ πιαγνοὶ οαἲ Ὅμῖςὁ οὗ ΨΙΥ 1οοῖς 5ο οαγΠοΡίΙΥ 
ο) 8, αξ μοπρ]ι, Ὁγ ος οὗ ϱοπςἩ, οὗ ΡἱοίἨ, 

νο Ἠαά οαιβοᾷ Ίμς παν το ας Ίο ἀοά 18 
οὗ Α,ναλμαπι, απᾷ οἱ Ίσααο, απἆ ο ᾖασοῦ, ἴῑνο 

ἀοἆ οἳ ουν {πΐους, σ]ου1ῇΠοἆ 118 βοτναπί ὦἆοβ1ς, 
νοπι γοι ἀο]νογοί αῃ, ιά ἀϊδονυπος, ἵπ Ργος- 
οποο οἱ Ῥήαίο, Ὑ]οη Ίιο Ίνας ἀοίογπιίησί {ο 

ασια] 1, Ῥαΐ γοι ἀἱδονπιοί Ίο Πο] απά 14 
ἴἶνο ὧτᾳδέ οπ6, απᾷ ἀἁοφίνοά α πιγάονοι {ο Ὦο 

οναπίοά {ο γοι: απά Ι]]οᾷ {πο Λπαίμον οἳ ιο 16 
1Η{ο, πν]ιοπα (ἀοἆ ταὶσοᾷ {οπι ο ᾖσαά: Ἡ]οξβο 

ΛΠΟΒΘΟΒ Ίο α1ο. Απ προπ ιο {αἱ Ίη ή 16 

Ἠ8ΙΗΟ, Ἡο Ίαβ 1πί1ο 15 πιας. 8ίΟΠΡ), ποια 7ου 
Ῥο]ιο]ά απ Ίσιου. Ὑσμ, ΐ πσπιο, απᾶ {πο 

{πα {1ι, πν]ήοἩ 15 ωτοιισ]ι Επ, Ίαβ ρΊνοι Ἠἶπι ἐῃί8 
Ροχ/{δοῦ 5οππάποβς, ἵπ ρχοβοποῬ οἱ Υοι 411. 

Απά ποψ, Ὀγοί]τοι, 1 που {αί Υοι αοίθᾷ ἵπ 1Τ 

ΙΦΠΟΥ4ΠΟΘ, 88 αἶδο ἀῑά γοι τα]. ΕΒαί ᾳοά 18 
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μας ἴναρ αοοοπιρΙςηαᾶ {μοδα μπας πμίο]ι Ίιο 
μαᾷ {ουπιοἙ]γ αππουποσᾷ ὮΥ νο πιο οἱ αἲ] 
Πΐ5 Ῥτορ]ιοί5, ἰαῦ ο ΟΙνῖδέ ειου]ᾶ ειῇου, 
Ποίοντη, ἴ]οι, απᾶ {πνπ, ἠαῦ γοιτ οἶπς πιαΥ ο 
Ῥ]οῦίοά οι{ξ, απᾷ ἰαῦ 6οαδοπς οἳ το[γοδηΊτο πιαγ 

60πΠΟ {9οπι ἴ]ιο Ῥγοδοπος οἳ ἴἶπο μονά: απ ας 
Ἡθ ΠΙΑ βοπᾷ ὧἆοβις ΟἨπ]ςΐέ, ἴιο οπο Ὦθίογο ϱ16- 

ῥαταά {ον Του, Ἡ]οπι ιο Ἠθατθης πιςῖ, Ιπᾶθεᾶ, 

οἰαῖη η] {ιο Ἴπιος οἱ {πο οοπιρ]θίίοη οἱ αἱ 
Ώηπρς, Ιον οᾷ Ίας εροίοαι {τοις Ίο 
ποτ] οἱ α1] Πῖ5 λοῖσ Ῥγοριθίς, εἶησο ιο ποτ]ά 
Ῥθσαῃ. Ίου Μορος, Ἰπᾶσθᾶ, παϊᾷ {ο ο Έα- 
συ», Ἐπαῦ α Ῥτορποῦ ε]α]] ο Τιουᾶ, γοι 
αοᾶ, 1αΐ5ο πρ {ου γου, ο απιοπς γουν Ῥγοί]- 
ΥΟΗ, 45 Ίο }4ἱδοᾶᾷ πο πρ; Ίήπι ελα] γοι σαν 
ἵη αἲ] προς, ἸΠπαίονευ Ίο 5μα]] εαΥ {ο Το. 
Απά εγ6υγ 5ο] πγ]ιο τη] τοῦ Ίνοαν ναί ρτορ]ιοί, 

Βπω]1 Ῥο ἀαβίογεά ἔνοπι απιοηπς {6 Ποορίο, 
Απά, Ιπᾶσθά, αἨ. {116 Ῥτορ]είς, {νοπι βαπιπα] απᾶ 

Όλοξβο {οΗΠογίπςρ Ίπ οτάδτ, 48 πιαΠπγ α5δ Ίαγα 

8ροκαἩ, απο αἱδο {οτοβο]ά θες ἄαγς. Ἔοι 
Ώ1ο ο 6οἩς οἳ {ο ῥτορ]οί5, απᾶ οἱ ἴ]ιο ο0Υ6- 

πανό πο ἄοᾶ πιαάς πὶἩ οι {αΐμοις, 5αΥ- 

ἴπα, {ο ΑὈγαμαπη,  Απᾶ ἵπ γ΄ ποοᾷ εἰια]] αἲ] ἔῑιο 

Κἰπάνοᾶς οἱ Ίο οσα ο Ῥ]οββοᾷ.”.  ἄοά Ίαν- 
Ἰηο ταἱδος τρ Ες θοτταπΏ ᾖοθιβ, εοιῦ Πῖπι πνςῦ 
το οι, {ο Ῥ]685 οτι ἵη ἐππηίης 4ππαγ; 6Υ6ΥΥ 016 

οἱ τοι, {νοπι Ἠ15 ἠπῖατ] 168. 

ΙΥ.--ΑπΟ π]ῖ]ο ἴογ Ἱσθυο βρθα]Ίπο {ο {ο 
Ῥοορίο, ἴἶο ϱοΡί5, απᾶ Ὅιο σαρίαϊπ οἳ {1ο {θπι- 

ρἱθ ριανά, απά ο Θα ςποσες σα116 ΤΟΠ ὄ]νοπι, 

Ῥοΐπς Ππάίσπαπί {ιαῦ 11ου ἰατπσ]ῇ ἴ]ο Ῥεορίο, 
ιά Ῥνοσσβος, παῦ οπουσῃ ᾖοδις ἶ6 ιο τοβ- 
χοςίίοπ {191Π 16 ἀθαί. «Απ ἐ16Υ Ιαἱά Ἰαπάς οἩ 
πι, απά ραῦ Ἴλοπι {η Ρ1δοΠ, η] ιο ποχί ἄαγ : 
{ον 16 88 αἱγοαάγ ονεπῖπσ. Ἐτί τπαηΥ ο{ Ίιορο 

πο Ἠσανά ὑμο πνογᾷ Ῥομογος :; απά ιο πππΙῦον 

οΓ 016 πιθη Ώδσαπιο αὐοιπό βνο {ποιραπί. 

Απά 16 σ8Π1Ο {ο ρ855, ο) Το ΠΙΟΥΥΟΥΝ, ια ἠλοῖν 

τι]ου», απ ο]άθνς, απᾶ 5ο.1ρος, απᾷ Αππας, έμο 

ΤΠσ]μ Ῥν]οδί, απά Οαἱαρμαβ, απᾶ 6ομη, απᾶ Α]ος- 

απάἆθν, απ α5 ΙΠΑΠΥ α5 Ύογο ο{ έμο ροπ1βοαἱ {αιπί- 
17, ποτο ρα]ιετοᾷ {οσεί]μον {π 9 ουηδαίοπ. Απ 
Ῥ]ασϊης ο ἵπ νο πχϊάφ!, νου αδικο, Ίπ πα ῦ 

βἰγοπσίἩ, οὗ ἵπ π]λαῦ παπηθ, Ἠανο γοι ἄοπο {]ῖς 2 
Τεν Ῥοΐου, Π]]οᾷ ππΙδι ιο Ἠο]γ βρίτί{, εαῖὰ {ο 
Έιοπι, Ππ]6υς οἳ γι6 Ῥεορ]ο, απᾷ Π]άοι5 οἱ 1βταο!, 

Ἡ πο Ῥο οχαπιϊποᾶ ἠΠίρ ἄαγ οοποθιπίπσ α ροοᾷ 
ἀοοᾷ ἄοπο {ο αὖ ἠπβγπι ππαη, {η Ὑ]ιαῦ παπιθ Το 18 

πιαᾶο Ί]ο]ο, Ῥο 16 Ίπονπ {ο γοιι 11, απἆ ἴο α1Ι 

ἴο Ῥθορίο οἱ 150861, ἴλαί Ίπ ιο πωππθ οἳ ἆΖοδ8 
ΟἼμηὶδί, ιο ἈΝασαγοπθ--- ποπ γοι οταοιΠθᾶ--- 
π]οπι ἄοᾶ ταὶδεᾷ {ποπι {πο ἀθαᾶ, Ὦγ Ἰήπι ἄοθβ 
8 πιαη. φἰαπά Ῥοίοτο οι βοιπᾶ, Τ]ής 16 ο 

Βύοπο ππ]]οῇ Ίνας δοῦ αὖ παπρ]ιό Ὦγ τοι, ἴῑιο Ὀή]4- 
616, πΠ{ο]ι 16 πιαᾷο ιο θα οἱ ἴλο οοιπθῦ, Απᾶ 

Όις µαἱναβῖοη 15 ποῦ {η αποίµθυ Ῥουδον ; {0Υ ωοτο 
6 ποί αποἰμθν παππο ππᾷθυ ἴμο Ίθανεῃ, ϱἼγθῃ 
ΠΠΙΟΠΡ' ΤΠΟΗ, 7 Ἱ]ίομ 1έ Ῥο]οογας 5 {ο Ῥο 
βανοά. 

Ἄοτς, οοηδἰζουῖηρ ἐ6 {οσάοπι οἳ 8ροοσ]ι, οἵ 
Ῥοίου απᾷ ὁομπ, απᾶ Πανίπς ροτοθῖνος {ναί που 
πενο ΠΠ{θταίθ, απᾶ Ῥδυξοης 1η Ῥηϊναίο Ἠ{ο, ἴμοτ 
πιαχγο]οᾶ ; απᾶ αγ Ίκπον (ἶοπι γπο]], ὑιαί 11οΥ 
Ἄδος {ο Όο πμ ᾖοβας, «Απά Ῥο]ο]άίπς 1ο ππαῃ 

πο Ίγαδ θα]σᾶ, οἰαπάϊῖης ππὶ Ἴποιη, {6ου παά 
ποίμίης {ο δα” ασαἰπςεί 10. ΕῬαὸ Πανίης οοπΙ- 
πηαπᾶθά λθπι ο πλ λνάνασν Έγοπι ιο οουποῖ], 

Ώιογ οοη{6υτθᾷ πι οπο αποίμον, βαγίπο, ]αῦ 
βΊι]] Ἱνο ἄο ἴο 11θβο Ίπσθη ᾗ {οΥ, ἐ]αῦ, Ἱπάςος, α 

ποίοτΊοις πἰγασ]ο Ίαδ Ώσοπ πνγοισ]ιό Ὦγ {ᾖλαπι, 15 
απαπ]{οδῦ {ο αἲ] ιορο π]ο ἆπγοι] αὖ ὀδυδα]οπ, 

απᾷ πο απ ποῦ ἄσπγ ἵν. Ῥαῦ, ας {δρ πιασ ὃο 
βργθαᾶ πο {ατύμθι αἴποηπς ᾖμο Ῥθορίο, 1οὗ τς 

Βἰτίοί]γ ἐγοαίαπ ἶοπι, ἐαῦ που 8ρααῖς, Ἰ1οΠοθ- 

{ογίμ, ἵο πο ΊπαΠ Ἴροη. ΜΒ ἨαΙπο. Απᾶ ΏιοΥ 
οα]]αεᾷ Ίλαπι, απᾶ οοπιπιαηά ος οι πού {ο βροβ]ς 

αἲ α]], που 1ο ἐθασ]ι, προπ 11ο παπιθ οἱ 16518. 

Ῥιιῦ Ῥοΐον απ οὁοἵπ απβθγθς, απᾶ εαῖᾷ {ο 

Όιοπι, η Ἰιοίῖιου 1 Ὄο τὶσ]έ ἵπ ἴο βἰρΠί οἱ αοᾶ, 

{ο Ἱιοατ]κοι {ο γοι, ταῖς (απ {ο (ος, πάσο, 
Έου πγο οαπ ποὺ Ὀπί βρααῖς {1ο Ἠήπσς π]ῖο]ι τν 
Ίανο βοοη απἆ ἱιοατᾷ. ο, πῃση 116Υ ας {ατ- 

Όιον Ὀιγοαίοπθά Ίμαπι, 'Ἡογ (βδοπανροᾶ Ίλοπι, 
Ππάῖησ πο πἹθαπΒ οἱ ριπϊςμίης {Πθτη, Ώθοβιδο ος 
Όιο ροορ]ο; {ου αἲἰ ποτο ρ]οη(γίπρ ο, {ου ειαί 
σ]ήσ]. ]αᾶ ῶθοι ἀοπο. Έον {μο πιαἩ οἨ ὙΠοιι 

εής πιγαοῖο οἱ ιο Ἠθα]ίπρ Ίνας πτουςδΗ{, Ία5 
πιοχο {απ {ον Υθαχς οἱᾷ. 

Απά πο, Ἱανίπςσ Όσοι ἀἱξοπβανρσεᾶ, {πογ πθιιύ 

ἰο ἐμοῖς οἵα ᾖήθηςς, απ απποπιποθᾶ αἲἲ {λαί έπθ 

Ῥτ]ορίς απᾶ οἱάσυς λαᾶ βαἱά το δια, Απά 11σΥ, 
Ἰιθατίπς, ταἰδοᾷ α γοίσθ {ο οἄ, ψἰίῃ οπο αοοοτά, 
απᾶ ϱαἱἁ, Βονοτοίσπ Τοτᾶ, οι ατύ {ο ἄοά π]ο 
Ἠασῦ πιαᾷο ἴἶιο Ἱθαναης, απᾶ Ίο οσα, απᾶ Ίο 
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96 8οα, απά α]] ναί 15 {πι ἴπθπι } πιο ὮΥ Πιγ βοιναπί 

Ῥανίᾶ)ς πιοιἩ ναδῦ βαἱᾶ, ὮΗγ αῑᾷ πα ὔοπς ταρς, 

326 απᾶ Ῥοορίθ Ιπιαρίηρ α. γαῖη ποτ Το Ἰΐπας 
οἳ ο θατ Ῥτοδοπίθᾶ 1θιπεοΙγοβ, απά {ο 

Ῥτίηοθϐ ποιο ραἱμετοᾶ ἰ{ορείμει αραϊηςδί {ο 
ϱἳ Ἰμοτᾶ, απᾶ αρα]ηςί Εῖς Αποϊζηἒσά, Του, οἱ α ἐπί], 

28 

2 
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ὃ 

0] 

ὃ 

ἵπ 6 οἱύψ, ασαἰποῖ {γ 1ο] βοῦ, ὀθβιδ, πλοπι 
ἴιοι Ἰαβῦ αποϊπίθᾶ, Ῥοῦι Ἠοτοά απά Ῥοπίπϐ 
Ῥήαΐθ, πι ο («επΙος απἁ πο Ῥθορίο οἳ 
Ίδτας], ποιο αββοπιρ]θᾷ, {ο ἆο Ὑμαίδνευ ἴ]γ Ἰαπᾶ, 

απᾶ Ἡγ οοιηςο] Ἠαά Ὀείους ἀθίθιπιπθά ἰο Ὦο 
9 ἆοπο. Απᾶ πουν, 1οτᾶ, Ῥομο]ά. ἐμοῖς τθαίσοη- 

Ίηπρβ, απᾶ ρταπί ἴο {1γ βογναπ{Β, ναί, η ο] 
Ῥο]άποςς, αγ πια ερθα]ς {1γ ποτά, ὮΥ βἰγοίο]ι- 
πρ ουέ ΤΠΥ Ἠαπᾶ {ο Ἰθαὶ; απᾶ ναί βίσης απά 
πγοπᾶθτβ πια7 Ὦο ἆοπο, ὮΥ ἴθ παπιο οἱ 011γ Ἰοιγ 
80, φ6515. 

1.  Απᾶ, πο πατίησ Ῥταγεά, ἴμθ ρίασς 1π π]]ο]ι 
Ππθγ ποιο αβεεπιρ]οᾷ ἰορθί]μαυ πναβ βΠα]κ6ῃ, απᾶ 
6 Ὕθτο αἲ] ᾖ]]αά πἩ νο Ἠοιγ Θρήτήΐ, απᾷ 
βροζο ιο πονᾶ οἳ ἄοᾶ πι Ῥο]άποβ. Απά {ιο 
πλ Π{πιᾶς ος έοβθ {παί Ῥο]ονοά Ἴαιο οἱ οὐο 
Ἰθαγί απά οἳ οπθ εοτ], ηθϊζηθν ἀἱᾷ απγ οἳ 
λθπι βαγ, Ὀλαῦ απγ οἳ ιο πρβ πο] Ὦθ ρο5- 
βοβεοᾶ, Ίγας 15 οπἩ; Ῥιῦ ιο Ἰαά αἲ] ἐλίπρα 

ὃ οοπποῦ. Απᾶ πΙῃ ργοαῦ Ῥοπ6υ {ο Αροβί]ος 

βαγο {εβπιοηγ οοποθιπίηρ {θ τοδαστοθοίίον οὗ 
τμθ Ἰιοτά ᾖθ5ᾳ5 : οπᾷ ρτθαί ϱτασθ παβ προη ἔἶιθπι 

4 αἩ. ου πεϊίας πας {λουθ αΠ7 απιοηΏρ ἆλλθπι π]ιο 
Ἰαο]κοᾶ ; Γοῦ 8 πιαἩγ α8 Ὢσ6γθ Ῥοββθββοτς ος ]απᾷς, 

οἳ. οἳ Πο1β6Β, βο]ᾶ ἐστι, απᾶ Ὀτουρ]{ {1ο Ῥτ]οςς 
6 οἳ {πο ἠήπσβ 5ο]ᾶ, απᾶ Ἰαῖά ἴ]οπα ἄοππ αἲ ἔιο 

ΑΡΟΡΙΙ6Β’ {9οῦ,. Απά 16 πας ἀῑδριίθᾷ {ο εγθιγ 
οπθ, αοθοτ6Ίπρ 48 αΠ7 οπθ αᾶ ποοᾶ. 

ϐ ΝΟΥ 956, π]ο, Ὦ ιο ΑΡοθί]θς, πας 5γ- 
πα]ηθρᾶ Ῥαγπαρας (π]]ο] 18, Ῥείηρ ἰαπε]αίος, 

Ὀοπ οἱ Οοπβο]αξίοπ), α Πιουίέο, ο ΟΥρτίαπ ὮΥ Εἱτι, 
Μανίηρ ]απᾶ, 5ο]ᾶ 16, απᾶ ῬτουρΏί ἴλο ΠΊΟΠΘΥ, 
απᾶ Ιαῖᾶ 1ΐ αὖ ιο Αροςί]ο5’ {οεῦ. 

Υ.--Βστ α ορτἰαἶπ. ιαπ παπηθᾶ Αποηίας, ση] {]ι 

2 Βαρρμίτα, Πἱ5 πζο βο]ά ο Ῥοββθβείοη απᾶ Ῥαγ- 
Ἰοϊπθᾶ {οπι ἴο ρχῖσο (115 πηῖ[ο αἱξο Ῥοΐπρ ρυΐνγ 

-40 19, απᾶ ῬνουρΏί α οογἑαίη Ῥατί, απά ]αἱᾶ ἵέ 

ὃ αὖ {ο ΑΡροβί]6β’ {ού Επί Ῥοΐαν βαἱᾶ, Απαπίας, 
ΨΗΥ Ίνα Βαΐαη Ῥοββθβεοᾶ ους Ἠθατί, {ο 16 {ο 
ὕιο Ἠο]Ψ Βρϊσ]έ, απᾶ {ο Ῥιχ]οίπ ἴοπι {μθ ρτῖοο 

4 οἳ Όινὸ ]απᾷδ Πίο 16 τοπιαϊηθᾶ, πας 16 πού 

γουν οπΏ 3 απᾶ αίου {6 πας 5ο], 48 16 πού 
ἵπ γοαις οὔπ ροποςἳ ΤΓΙΥ Ἰαγθ γοι οοποθίγοά 
Ες πο ἵπ γουγ Ποανῦ τῇ γοι Ίαγο πού θά {ο 
ΠΟΠ ΟΠΙΥ, Ὀπέ {ο αοά. Απά Απαπίας Ἰιθατίης 
Ώιοβο πγοτᾷς, {α1πα, οκρἰτοά; απᾶά ρτοαί Τοα 
σαἵηπθ οἩ. α]] ἐἰιαί Ἠσατά ἔἶιορο {ήποδ. Απᾶ ο 

γουπᾳ πιθπ ἆγ05ο, Υταρροᾶ Ἠΐπι αρ, απᾶ σατ)Υ- 
Ίπο Ἱάπ οαἲ, Ὀπνῖοᾶ ΠἨΐπα. Νου απ πίοιγο] οἳ 
αὗοιέ παρ πουν οοοαιτθᾷ, απά Ἠΐ5 πίο, ποῦ 

Ἰποπίπςσ π]ναῦ πας ἄοπο, σαπιθ 1π. Απᾶ Ῥεΐου 

βαῖᾶ {ο Ίιο, Το] πιο ἸΥ]οίμου 7ου ϱο]ᾶ Όιο 
Ἰαπά {ου 5ο πππο] Απᾶ εἶο δαϊᾶ γου]γ, {ου 
8ο ππποἩ. Τ]μοη Ῥοΐου βαἱᾷ {ο ου, ΗΥ 18 16, 
λα γοι Ίανο ασιοεᾷ ἰοφοί]μαυ, Το ἰοπιρῦ ιο 

Βρὶτί6 οἳ ἴιο ΤιονᾶἸ ῬἙομο]ά {1ο {οο οἳ ἴιοσο 
π]ιο Ίανο Ὀμγίοά γοιν Ἱαβραπᾶ 419 αὖ 119 ἄοοχ, 

απά να] οαήΥ γοι οί. ήθη 516 ἱπβίαη{]γ 
{61 ἄοππ αὖ ]ής {σοῦ απᾶ οχρἰτοα: απᾶ ιο 
γουπς ΊΊθη οαΊπθ ἵπ απά [οππᾶ Ίου ἆθαά, απά 
οαγῖπς Ίου. οι{, Ὀιλθᾶ Ἡθν ὉΥ Ίιου Ἠτβραπά. 
Απά σγοαῦ {οαυ ο8π1ο προῃ αἲ] 1ο οοπστοραὐίοἩ, 
απᾶ προπ α] {λοδο Ἰθανίπρ Ἴσβο Μ11ρ. 
Απά μγουρ] ὅ]ιο Ἰαπζς οἳ ἐλο ΑροβΏθβ πουγθ 

ΙΦΗΥ εἶσης απᾶ ποπᾶςιβ ἆοπο απιοΏᾳ {1ο ΡοοΡ]ο, 

(απᾶ ἴ]νογ γγουθ οἱ] πὶδ] οπο αοσοτᾶ {π Βοἱοπιοπ’5 
Ῥοτομ. «Απᾶ οἳ πο τού ἄπιδι πο παν Ιοἶη 
Πήπιβε]{ {ο {οπι, Ὀπέ ιο ρ8οΡρ]θ πιαρη]Ποᾶ {]θτη. 
Απᾶ Ῥε[οτοτς ποια δα] πιοτθ αᾶάθά {ο {πο 
Τιοτᾶ, πια] ιᾶθς οἱ πιθη απᾶ αἱδο οἱ ποπηθη), 
Ἱπβοπιιιο]ι ἐ]ναῇ ιογ Ὀτοασ]ις θοτίῖι ἐῑνοῖν εἰοῖς {πίο 
βἰγοοί», απά Ια1ᾷ ἰ]νοπι οἩ Ὀδᾶς απ οοισΠος, ἐμοῦ 

αἱ ιο ]οασί, ἰπο βἸ]αάοιυ οἱ Ῥοΐας, ραξδεῖηρ Ὦγ, 

πισ]έ ουθιβμαᾶοτν 8οπ1ο οἳ Ίλθπι. Απᾶ {1ο 
πι] ἰὑιάο οἳ πο βυντουπάϊῖηρ οἱᾷθῦ 415Ο οΏπιθ 
ἰοροί]μοι Ιπίο Ζογπβα]οπι, Ὀτ]πρίτπς ιο βἱοῖς απᾶ 
Ίλιοβο 1αγαβεοᾶ νη{Ἡ πποίοαπ βρὶ{Β, απά ποτ 
Ὢγθυο 6Υ6ΥΥ οπθ Ἰθα]εᾶ. 

Ῥα6 {ο Ἠὶρῃ Ῥνϊθεί ατίεῖηρ, απᾶ αἲἱ π]ιο 
πθυο ση] Ίήπι (Ὀεῖπς πο ραγῦγ οἱ ἴιο Φαᾶαπ- 
6665), Ἴνουο Β]]οᾶᾷ γηῖθι πεα!, απά {του ὁθῖν 

Ἠαπάβ προπ ἔιθ Αροβί]ας, απἆ Ῥτή ἔοπι ἵπ ραρ]ο 
οπβίοᾶγ. ἜῬτπό απ απρε] οἱ {ο Τονᾶ, ππᾷος 
οοτο; οἱ {ο πὶρ]ί, ορθπεά ἴ]θ Ῥτίδοπ ἆοοτβ, 
απᾶ Ὀτίπρίπρ ἴαπι {οχ{1, βα1ᾳ, «ο βἰαπᾶ απᾶ 

Ερθαίς ἵπ {1ο {οπιρ]θ {ο {ιο ροορΙο, αἲ] νο ποτά 
οἱ ες Ἡ{ο, 
Απᾶ σ]θηυ ἴλου Ἱθατᾶ ναί, 1ογ οπἰογθᾶ ἱπίο 

Όιο ἴσπιρ]ο οασ]γ Ίηπ {ο πιογηίπβ, απά Ἡ6γο 
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ἐοασοβίπρ. Ῥπΐέ ο Ἠίρ]ι Ῥμεξί οαπ1θ, απά ἴοξθ 
{μαῦ πογο σοι Ἠϊπι, απάἆ οα]]οᾶ {1ο οουποί] {ο- 

βοΐλον, απᾶ αἰ] ο 5οπαίο οὗ πο οιή]άνοπ οἱ 

Ίταθ], απᾶ βοπί Ἱπίο {Πο Ῥεΐδοι {ο αγο ἴλοπι 

Ῥτοιυρ]6. 
29. Ῥιῦ π]ιοη ιο ο[ϊοθιβ οαπιθ απᾶ {οππᾶ ἴνοπι 

ποῦ ᾖπ πο Ῥτίδομ, 116Υ τούαγπσά απᾶ τορογἰσά, 

20 αγῖηρ: Τ]ο9 Ρτίδοη Ἰπάθοά πο {ουπά εαέ σι 
αἱ] οοοιτί{σ, απᾶ ἴῑο σπαγᾶς, ίαπάΐπο Ῥοΐοχθ {πο 
οπίχαποσδ; ΊΌπέ οἩ οροπίπα, Ίο {οαπᾶ πού οπο 

24 πιλίη. Νου π]οη ιο Ἠὶσίι Ῥιήθςί, απᾶ {ἶιο 
Οαρίαϊτ οἳ {πο {οπρ]θο, απἆ {πο Ο]1οξ Ῥτϊθείς, ᾿ 
Ἠθατᾶ 1Ἴαδο ποχᾶς, 16 ποιο ἵπ ρειρ]οχίγ 

20 αροπῦ ἴλαπι, π]ιαῦ 119 παὶρ]ό οοπ1θ {ο Ῥθ. Ῥταὸ 
οπ6 οσππθ απᾶά τορογἰθᾶ, εαγΊπᾳ, Ῥε]ιο]ά, ἔἶοςε 

π]οπι σου Ρ]ασθᾶ {π ἐλο ριῖδοη αἲθ βἰαπά]πο η 
26 πο Ίεπιρ]ο απᾶ {θασμῖπρ 1ο Ῥοορίο. ΤἨαἨ, {ο 

Οαρίαῖη ποηί, πίῃ ο ο[]σοιβ, απᾶ Ῥτουρ]Πί 
παπι ποτέ {οτοθ ({οΥ {116Υ {εανοᾶ {ο ρθοΡ]θ), 
Ὠιαῦ ευ πηρΏῦ ποῦ Ῥο οἱοποᾶ. 

2ἵ Απᾶ Πανίπς ]αᾷ {παπι αγγαγ, {1ου Ῥ]ασθᾶ {επι 
ἵπ ςδ οουπο: απᾶ {πο Ἠϊσι Ῥτὶθεῦ αθ]ερᾶ 

28 ἴλαπι :---Ώάά πο ποῦ βἰτίοί]σ οοπιπιαπᾶ τοι ποῦ 
ο ἴθασλ Ἡροπ {5 παπηο } απᾶ, Ῥομο]ά, γοι Ἠατο 

ημοά τρ ᾖογιξα]θπι πζ τους ἀοθίτῖπε, απᾶ ατο 
Ἰπίρησίπρ {ο Ἐτίπς ιο Ῥ]ουά οἱ Ες πιαὮ προς 
τ18. 

20 ἈΒυῖ Ῥεΐθυ απᾶ ἴπθ Αροεί]ες αηαβπονῖης, εαἰᾶ, 
80 Το οαρ]ιῦ {ο ομογ ἀοᾶ ταί]ος παη πιοῃ. Τὴο 

6οά οἱ οἳχ {πΐμθις ας τα]θοᾷ αρ 6σεις, λοπι 

δ1 γοι 81ου, πανίπρ λαπσοᾷ Ἠϊπ οἨ α 6θ. Τ]ή5 
Ῥθυβοη Ίαδ ἄοά οχα]ίεά {ο Μία τ]σιί Ἠαπᾶ, α 
Ῥτίηοςϐ απά α Βατίοιν, το ρταπῖ τοροηίαπςθ {ο 

82 Ἰβνασί, απ {ουρίνοποβ οἳ Αἶπβ. Απά πο αὖθ 
μ18. π]ίηθββας οἱ ος ἐήπσςδ; απᾶ 5ο ἵρ 45ο 
Όιο Ἠο]σ βρῖτϊξ, Ἠλλοπι αοά ας σίγθυ {ο ἴ]ιοβα 

88 πΊο ο,αγ 1Ηπι, ὙἈου 1λορβο Ἰθαχίης, ἹὙοΓο οκ- 
αβρογα{θᾷ, απᾶ {ιογ Ἱνουο πηα]εῖησ πρ ἐ]ιαῖν πιπᾶ 

84 {ο δἶαυ {1απ. Ῥπέ ο οογ[αίπ οπο, ατὶδίπς 1π {ιο 
Βαπ]ιθάνίη, α Ῥμαχίδοο, (ρπια]οὶ ὮΥ παπιο, α 

ἴθασ]ιου οἵ Ἰωσ, Ἱοποτθά ὮΥ αἲ] νο ροορ]ο, οοπι- 

πιαπάθᾶ ἴο ριΐῦ ο ΑΡροξίϊος οι{, {ου α. Πο 
86 π]ή]θ, απᾶ βαἷᾶ {ο ποια, Τ5γθ11{68, ἐα]ο Ἰιορά {ο 

ΨΟΠΙΡΟΙΥΘ5, π]αί τοι θχθοπίθ προπ ΊἼοβο 1η. 

96 Έοτ Ῥοείοτθ ἴπθεο ἆαγα ΤΠοιάας ατο5ο, ἀθο]αν- 
Ἱπρ Π1πιςα]{ {ο Ὦο 5οπιθροᾶγ, {ο πλοία  ΠἩΠΙΡΟΥ 
οἳ πιει, αρουῦ {οι Ἰαπάνθᾶ, αὐίασποᾶ {]επι- 

Βθ]νοβ; πο Ία8 ρἰαΐπ; απᾶ αἲ, α5 πιαηΥ 46 

ο,εγθᾶ Ἠήπι, ποιο 5οαἑουοᾷ απᾶ Ὀγοιρ]ό {α 
πο(μίηρ.. 

Αἴῑου ήβ πιαπ, ζπᾶας {ο (α1]θαΠ 1ο5θ αρ. 9Ί 
Ίῃπ {1ο ἄαγα οἱ ἴλο οπτο]]πιοπ{, απά ἄτοιυ πα} 

βιβ]οϊοπό Ῥθορ]ο αξίοι Ἠΐπι: απᾶ 119 αὐίογ]Υ ἄο 
βἰτογοᾶ ἨϊπιδαΙ; απᾶ α1Ι, 45 πιαΏΥ 48 πθγο οΏθ 
ἁῑοπίὸ {ο Ἰήπη, πειο ἀἱβροιβθᾶ. Απᾶ που’ 1 54 ὃδ 
ἰο τοι, Πλάνα Τοπ ἴἼθβθ ταθη απᾶ 16ἱ ἐλοπι 
αἶοπο; {ου 1 5 Ῥαχροβο, ο Ελῖς πγοτ]ς Ὦο οἱ 
Ίηθη, Τέ νΙΠ Ὦο ἄοξαογοά ; Ῥιαύ 1ξ 16 Ῥο οἳ ἀἄοᾶ 39 
γοα ατο ποῦ αΌίο {ο ἀθβίου 16, απᾷ Ἰ1ο5ε 

Ῥθίμαρβ, Υοι Ῥο {οιπά ἴο Πσμύ αραϊηςκύ οᾶ, 
Απᾶ {ιογ ποιο Ῥουβιαάθεά ὮΥ ήπια; απᾶ Πανῖπς 40 
οα]]αά {ο ΑΡροβίος, απἆ εοοινυσθά στη, Π16ὺ 

οοπηπιαπᾶθᾶ ῑαί ἴΊογ ε]ου]ᾶ πού θρθαῖς προή 
Ίο παπι οἳ ὦσοβις, απᾶ το]οασαά {ποιι. ο 41 

Ώιογ ἀορατίθά {οι ιθ Ῥιθδεπου οἳ ἴῑιο οοποῖ], 
το]οϊοίπρ {μαῦ ου ποτο δδίθεπιοά πποτί]ιγ {ο ὃ6 
ἄἱδμοποταᾶ {οτ 15 παππο. Απᾶ {πε ἅῑᾶ ποὶ 4λ 
68456 ἰδασο]ίτπρ 67617 ἆαγ, ἵπ ἴη6 {οιπρ]θ, απᾶ {π 
6γ6τγ Ἰουβο, απᾶ ργοσ]αϊπήτπο ἆοεις πο Ο]ςύ. 

ΥΙ.--ΝΟοἩ, ἵπ 11οδο ἆαγς, ἐπο παπιρευ οἱ ἴθ 
ἀιβοῖρ]ας Ὀεΐαρ πι] ἡρ]σᾶ, α. ππανπππτῖηρ οἳ 116 
Ἠε]]οπίδίς αραϊπδῦ ἴμο Ἡουτοπε οοσιτγθᾶ, Ὦ6- 
ϱα186 Ὠνοιν οση πάοπ5 ποτο πορ]οσίοᾶ 1π ἴηθ 
ἀα1γ πηπ]βίτα ο. ΤήοἨ ο Τηθινο, Πανίπρ 2 
οα]]οά {ο ππ]ἡιάο οἳ {ο ἄἱξοῖριες {ο {Ἠθῃ, 
βαίᾶ: Ἠο]ϊπαιἰςηίπρ ἐ]ις πγοτᾶ οἱ ἀοᾶ {ο 8εγγο 
{αῦ]ος ἶ5 ποῖ ρ]οαβῖηρ {ο πδ. Ἰουδίοτο, Ὀτούιν- 8 
τοἩ, ]οο]ς ουῦ απποπς 7οα 86ΥοΠ πποη οἱ αἰθοδίοᾶ 

οματασίοτ, {11 οὔ ἐιο Ἠοίγ Βρίτιέ απᾶ, οἱ σπδ- 
ἄοπι, π]ιοπι πο πα” αρροϊπύ οσες {15 Ῥαβίποςς; 
Ῥις πο 1] οἶτο οἩτβε[τθθ πΙΙΟΙΙΥ {ο ρταγοθτ; 4 
απᾶ ἵο ὧιο πηπΙθτΥ οἳ ο ποτᾶ, Απᾶ 6 ὄὅ 
βρθοο] πας Ρἰοαβίπς Ίπ ἴ]ο πηήπᾶ ο{ αἩ] {ο ρ6ο- 
Ῥὶ6; απᾶ {16 οἶιοδο Βίορμοη, α παν ΓΙ οί 
{11 απᾶ οἳ πο Ἠοιγ Θρϊτίέ, απά ῬΗΗΡ, απᾶ 
Ῥτοσμοταβ, απᾶ ἹΝϊσαποσ, απᾶ πιο, απᾶ δῬαντ- 

Ίιοπα5, απᾶ Νίο]ο]ας, α Ῥτοβεϊγίο οἱ ΑποσΗ: 

πηοπα ΤηθΥ Ῥτοδοπίοά Ὀδίοτο ᾖλο Αγροβίϊος; απᾶ, 6 
Ρταγίπα, ΏιΘΥ ]αῖᾶ ιοί» Ἠαπάς προη ἔπαπι. Απά Ἰ 
Ώιο ποτά οἳ ἄοά πας Ἱπογθαβίπαρ, απᾶ {16 
ππηθος οἳ ιο ἀἱδοῖριος {η ϱ6γιβα]απι ττας Ῥείηρ” 
ρτθαξἰγ πια]ρ]ἱϱᾶ, απά α ρτθαῦ οτοπᾶ οἱ {ἴρ 
Ῥτϊθβί πνας Ῥοσοπιίπς βυμπιβαίνο {ο {16 {{1. 
Απᾶ Βίθρµοπ, Π]] οἳ {αλ απᾶ Ῥοπου, ἄῑά ρτθαί 8 
ποπᾶσιβ απᾶ πταο]θς απιοπρ; πο ρεοΡρΙθ. 
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9 ὮΤ]ιοι ἔἶιθιο 45989 οθτἰαῖη οἳ 116 ΒγπαρορΊἹθ---- 
οἳ ἐλαῦ οοπιροβοά οἱ Πιο {γοθάπηθη----ΟΥτοπίαπβ 
απά ΑΙοχαπάίαηϐ, απᾶ οἱ {ποςο ἔγοπι Οἶ]οία, απᾶ 

10 οἳ Αδθΐα, ραὐΐπρ ᾳιθβίῖοηΒ {ο Βίορ]ιοη ; απᾶ {1ιοΥ 
ποιο πού αρ ἴο τθβὶσύ ἴιο πὶδάοπι απᾷ {λα 

11 αρἰχ1τϱγ πλὶσΠ Ἡς βρο]κθ, Απά {11αογ ρτ]ναίθΙγ Ρτο- 
ουχθᾶ ποπ Πο βαἷά, 6 μανο Ἰσανά Πήπι βρθα]ς- 
Ἱπρ τογ]]τπρ πονάς ασαϊηδύ ἨΜοβος απᾶ ασαἰππύ 

14 ο. Απᾶ {ἴ16γ οχκοϊῖθθᾶ 1ο Ῥεορίθ, απά {ιο 
εἰάθιβ, απά ιο βογῬθΒ, απᾶ οα11θ προη Ἠΐπι, απᾶ 

19. 5οϊποᾷ, απά Ῥνοιρ]ί 11 {ο ἴῑο οοπποῖ], απᾶ βοῦ 

πρ {4156 ὙήΠθβΕΘΒ, δαγ1Ἠρ, ΤΗϊ8 πιαη οΘ4565 ποῦ 
1ο 8ρεαῖς ποτάς αραϊηβί {5 Ἠοίγ ρ]αος, απᾶ ἴῑιο 

14 Ίαχν : {ου πο Ἰαγο Ἱεανά Ἰήπι βαγΊηρ, ἐλαί ῖς 
16β08, 6 Ναπατετθ, ση] ἀθξίτογ {πίς Ῥρ]αος, απᾶ 

οπαηρθ {1ο οπδίοιης π]ήο] ἸΜο5ος ἄο]νονοᾶ τις. 
16 Απᾶ αἲΙ πιο ρα ἵπ Πιο οουποῖ], Ιοο]ζΐης είθαΚ- 

{α5{1γ οπ Ἠπι, 6.σν ΐ5 {.06, ας 11 10 Ἡπᾶ σου {ιο 

{806 Οἱ 4η 8Ώσοα]. 

ΥΤΠΙ.--Τπεν ἴνο ἘΠρ]ι Ῥτίοβί βαἱᾷ, Ατθ ἔΊοξθ 

2 ἠήπσς 6ο 7 Απᾶ θ δαἷἀ, Ῥνεί]τοι απᾶ {α419Υ8, 

Ἠθατ]ου : Τμθ ἀοᾶ οἳ ἴιο ϱ]οτγ αρροατεᾶ {ο ους 
{916 ΑὈτα]απι, που Ἡς Ίνας ἵπ ἸΜοβοροίαπιία, 

ὃ Ῥαίογο Ίο ἀπεαιί ἵπ Ἡαναι, απἆ ραὶά {ο Ἰήπι, 

«ασο {οτΏι ού οἳ γοιχ οοππίτΥ, απᾶ {γοπι γοις 
Ἰπάχθᾶ, απᾶ οοπιθ Ιπίο α οοιπίτ ναί 1 1 

4, ουν γοι.”. Τ]θυ 11ο οὔπιθ οαῦ οὗ ᾖ1ο ]απᾶ οί 
ιο ΟΠα]ᾶραπς απἆ ἀπγα]ί ἵπ Ἐαταπ; απᾶ {λοποο, 
α[ίου 5 {αΐμου τας ἆθαᾶ, 6οἆ οβιιξθά Ἰηπι {ο 

ΥΘΊΠΟΥΘ ἀπίο 1915 ]απᾶ, ἵπ πΏΙο] γοι 416 ποπ 
ὔ ἀποιίπρ: Ῥαῦ ο ἄῑᾶ ποί οἶνο Ἠϊπι απ Ιπ]ιθγϊί- 

αποθ ἵη 16, ποῦ 6Υεη α {οοῦ Ἠνθαᾶί]λ. Ὑοί Ίο 

Ρτοπιΐςθᾶ μαί πο που]ᾶ ρἶτο {ὐ {ο Ἰήπι, {οΥ α Ῥοβ- 
Βθ88ἴο”, απά {ο μ]5βοσᾷ α[ἴον Ἠΐπι, πιο, 5 οἱ, Ίιο 

ϐ Ἰαᾷ πο ομ]ᾶ, Ἔποη ἄοά 6ροϊκο ἐπ {ο Λύπος 
Τμαί Ἠϊ βοοἆ εἸοι]ά Ῥο δο]οαγποις ἵπ ο βίναηρο 
Ἰωπά, απᾶ ἐῑιαί (16υ εΙου]ά οπε]ανθ, απά οΡριοβΏ 

Ἰ ἴἼνοπι {οιγ Παπάτθᾶ ΥθαΙ5. Απᾶ ο παίοη {ο 
πηοπι 1ογ βἶα]] Ὦο ἵη Ῥοπάαρα, Ι π]] Ῥαπ]ςὴ, 
βαῖᾶ ο, απάἆ αἴίοι ἰῑῖ5 ἴ]ογ β]ια]Ι οοπιο Γουίλ 

8 απᾷ βογθ πιο 1π {μῖ Ῥίασθ. Απά ἄοᾶ σατο 
ΑΡναλαπῃ α οογοπαηί οἱ οἰγουπιοίδίοη ; απᾶ 5ο 6 

--Όοραί 15αα0, απ οἰγουπιοϊβοά Ἰήπι ἐς οἱσ]γί]ι ἄαγ, 
Απᾶ Ίδααο Ῥεσαί ᾖασοῦ, απᾶ «ᾖαοοῦ Ῥοσαέ {ιο 

9 πγνοινο ρα[ναχοἩΒ. Απᾶ ἴλο ραΊαγο]β, πιονοᾶ 
πι 6ΗΥΥ, 5ο]ά «οδ6ρ] ἱπίο Ἠργρί, Ἐπέ οά 

10 πας πἰΏ Ἰΐπι, απᾶ ἀο]ϊγοιοά Ἠΐπι οαέὲ οἱ α]] 118 

οΠἱοδίοηβ, απᾶ ραγο Ἠϊπι {πτος απᾶ πήβάοπι ἵη 
Όιο αἰσ]ί οἱ Ῥματαοὴ, Ιάπρ οἱ Ἡργρί: απᾶ ο 
πιαάο Ἠϊπι σογογπο; οτου ἨἩσγρί, απά αἲ 18 

μοιβε]ιο]ά. 

Νοη ους οὔπαθ αι {απιήηθ προη α]ἱ {1ο ]απᾶ οἱ 11 
Ἠσγρί απᾶ Όαπααη, απᾶ ρτοαῦ αβ]οίίοπ: απᾶ 
ον {ίμους {ουηπᾶ πο βαβίοπᾶποο. Ἐτπί ζασος, 12 

λατίτπς Ἠοσγᾶ ἐιαῦ έλοτο πας ργαΐπ ἵη Ἠρυρί, βγεί 
βοηύό οι {9ΐμου. Απᾶ αὖ {πο 5οοοπᾶά πια, 18 

1οβερὶ πας πιαᾶο Κπογη {ο ΠΐΦ Ῥγούμτθη ; απᾶ 
φοδεριὐς Ιπάνεά Ῥθοαιπο πο] Ίσπονη {ο Ῥ]ια- 
Τ8ΟΙ. 

Τποι ᾖοβορ] εοπῦ απᾶ σα]]εᾶ Π1Φ {πΐ]μος ᾖαοοῦ 14 
{ο Ἠΐπι; απᾶ αἱ] 1ΐ5 Ἰἠπάνος, βογοπ/γ-ῄγο βου1ς. 
Θο ἆαοοῦ ποπύ ἄονα Ἱπίο ΠΜρυρί, απᾶ ἀ1θᾶ, ο 16 
απᾶ ουν {α1σγς, αιιᾶ 1ουθ οαττῖθᾶ 16 Ιπίο ΦΙ6- 16 

οιαπι, απά ]αἱά ἵπ α βερα]οιτο-- ἠιαῦ πο] 
ΑἨτα]απι Ῥανομαδεά πα α. 81σ1 ΟΕ ΙΠΟΠΘΥ οἳ 

Ἠαπιον, Γαέλεν οἳ Βμοο]ιαα. ἨΒπί, αοοοτάίης ας 1Τ 
Έιο πιο οἳ ἐἶιο Ῥτοπήςθ, Ψ]ομ ἄοά Πα 6πο)η 
1ο Αναµμαπα, πας ἄταπίπρ πθαΣ, ἴμο Ῥοορίθ Ἰαᾶ 
βτοπΏ απᾶ πιπ]ἠρ]θᾶ ἵπ Πργρί, 6] απούλον ]απρ 18 
41056, πἩο Ἰαᾶ ποῖ ποπ ὦοβορὴ. Τ1θ βαιθ 19 

Μανίηρ ἰουίοά ος ταοθ ογα{μί1γ, ορρτοββοά ος 
{αΐλους, ἴαῦ νου πιὶσλύ οχρο5ο {ἐΠοῖγ Ἰη{απίς, ἵη 
οτᾶθυ {ῑαῖ 116Υ τηϊσ]ιὸ ποῦ ο Ῥτοδογτοά α1νο. 
Α{ Όπς πιο Ἰήορος Ίπας Ῥουη, απᾶ Ίγαβ8 οχοθοᾶ- 20 

Ἱπρ]γ ὈδαΗ{α]; πνμο πας πουνῖδιθά 1π 18 
{α1θγς Ἰοιςδθ, {Ἠτοο πιοπίΠδ. «Απά, Ἡο Ῥοϊηρ 2ἱ 

οχροσεᾶ, Ῥ]αναο]/ς ἄαισ]ίος αἀορίθά Ἠΐπι, απά 

πουγ]θμοᾶ Ἰπα {ο; Ίοτ ΟΊΥΠ 50Π. Απά ΨΜοβο 26 
πας οἀιοαίθᾶ η αἲ1 ἐῑο π]δάοπι οἱ {ο Ἡσγρίίατς, 
απά σας πηρ]ιγ ἵπ Πἱ5 πγοτᾶς απά π Ἠ]6 αοὐοηΒ. 

Απάᾶ που Ἶθ τνας {111 {οτί Υοατβ ο]ά, 16 οαπιθ 28 
Ἱπίο Ἠϊ5 Ἠοαγί {ο Ἰοοῖς αίίαι 1 Ῥτδίμτου, ἐς 

οἰή]άσόη οἱ Ιβιαο]. «Απά βεοῖπρ οπθ οἱ ἴποπι 24 

πτοπρας, ο ἀοίοπᾶθᾶ Ἠΐπι, απᾶ αγοπρθᾶ Πΐπι 
πιο Ίγαβ ορριθβδεᾶ, ει] ῆπο ο Ἐργριπη, Ἠο 26 
βαρροβεᾶ, Ιπᾶςθαᾶ, 8 Ὀτοίμθυ πνοπ]ά παγθ ππᾶθι- 

βίουά {λαῦ αοά, Ὦγ 8 Ἰαπᾶ, που]ά ἄοιίγου 
ἔπθπα: Ὀπέ ου ἀῑά πού απᾶονβίαπᾶ. Απᾶ 1ο 36 
ποχύ ἆαγ, 16 λογο 1ήπιβο]! {ο {μοι 8 ον 

ποχο ϱπατγθ]πς, απά που]ᾶ Ἰαγο οοπιρεῖ]οά 
ἔλοπι {ο Ῥοασθ, δαγίπο, οι 9το Ὀχοίμτου: ΊΥ 

ἆο γοι πχοης 9Πθ οποίος ἨΒπί Ἡθ πο ἄἷά 27 
5 ποϊρῃῬον ἩΤοπβ, {τας Ἠϊπι απαγ, 8Η7ίᾳ, 
Ύ/Ίο πιαάο γοι α τα]ο; απᾶ ο ιάρο οπου 1β ἳ 
ΓΗ] γοι ΙΗ πηθ, α8 τοι Ι]εά {ο Ἱργράαι 28 



200 ΑΟΤ5 08 ΤΗΠ ΑΡΟΡΤΙΙΡΒ. 

29 γοβίετᾶαγ τ Τπεῃ ἸΜο5βος Πεά αὖ ἐῖς εαγῖης, απά 
πας α 5ίγαπρον 1π της Ἰαπά οὗ ΜΙάΐαη, Ία πν]ήοἩ 

80 19 Ὀθροί πο 8018. Απά π]εν {ογίγ ΥθαΥ5 ους 
οχρἰτοᾶ, ᾖ6υθ αΏρθατοᾶ ἴο Ἠήπα, ἵπ ο π]ᾶου- 
πθβς οἳ {6 ππουπί{αϊη, Θἰπαῖ, α 1ηοβ8θηο6Υ οἱ {]θ 

81 Τον, ἵπ α Παπιο οἱ το η α Ὀπρδη. Απᾶ π]ιθη. 

Μοβος βαν’ ή, Ἡθ ποπᾶςνοά αἱ Όιθ εἶσαί; απᾶ, α8 
Ἡθ ἄτθγ πηραν {ο οοπίοιηρ]α{ο 14, {ιο γοίοθ οί ἐλθ 

δὸ Τιοτᾶ οαπιο {ο Ἠΐπι, βαγΊηρι, 1 απι ιο ἄοά ο τοις 
{αἱ1ονα, ο ἀοᾶ οἳ Αὕταμαπι, απᾶ {ο αοᾶ οἱ 

Ίδααο, απᾶ ἔνο αοᾶ οἱ ζασοῦ. Τ]θι Μορες {9 θπι- 

55 Ῥ]εά απᾶ ἆπνδί πο Ιοοῖς. Τ]αν 11ο Τιονά 5αῖᾶ {ο 
Ἠΐπι, Ῥυῦ ο ους οσο ἔνοπι γοιν {οοί, {ου {6 

ὃ4 Ῥ]ασο οἨ πΏίο] γοτ 5ἰαπά {5 11ο]γ ργοιπᾶ. Ττπ]γ 
1 Ἀατο 56εη {ο αΏ]οίίοπ οἱ πα ΡθοΡ]ο, πἩο αὖθ 
ἵη Ἠστρί, απᾶ Ίαγο Ιιδαγᾶ ἐιοῖν ργοαπίπρ, Επ απι 
οοπιθ ἄοπη {0ο ἆθ]γον {1δπ. Απᾶ που, 00116, 1 

π]] εεηᾶ γοι Ιπίο ΤἩρΥρί. ἜΤής Ἰοβος, ποσα 
Ώου 11αᾶ το]οσίεᾶ, βαγίπρ, 1 11ο τπαάθ τοι α τπ]ο 
απᾶ αἸπᾶσο οά παπί {1ο βαπιθ {ο Ῥο α τα]θν 
απᾶ- α. ἀθμτοτοτ, ΡΥ ο Ἱιαπά οἳ ἴθ πιθββεηρος 

56 Εναί αρροανσά {ο Ἠϊπι ἵπ ο 5Η, Ἠο Ῥτουρ]ῦ 
Ένα οί, αξίο βἱιοπίπρ ποπᾶοτ απᾶ βἰρηθ, 
η πο ]απά οἳ Ἡσγρί, απᾶ 1π ἴλο Ἐοᾶ Ὀοα, απά ἴη 

ὃἹ ιο πΙ]άοιποββ, {ογίγ ΥθαΓΒ. ΤΠΙ8 18 {ιο Μοβο 
πγ]ιο ϱα1ᾳ {ο ἴιο ομ/]άνοη οἱ 1εαε], Τ19 Τιογᾶ γοιν 

άοᾶ π τηῖβο τρ α Ρτορποῦ {ον γοι, οἱ Ψοι; 
Ῥνούμγαν, 45 Πο ταῖςοᾷ πρ πια; γοι 5]ια]1 Ώθαχ Ἰηπη. 

86 Της 18 Ίι6 πν]ο πγαβ 1π ιο οοπουοραἼοι ἵπ {19 
πνἰ]άσγιθδβ, ππϊζ 11ο πιθββθηρθγ {Πιαῦ Εροίθ {ο 
Ἠϊπι Ίπ {πο πιουπί Οἶπαί, απᾶ πΙζ οι. {8ίΠοτΒ, 

ψ]ιο τοσθὶνοᾶ [πο 1Η6-αἰγίηρ οναοἷθΒ {ο σἶνο {ο 
59 τς: ποπ οἱ. {πΐμογς ποπ]ἆ ποί οςδΥ, Ῥαό 

{ταφής Ἰήπι Ώοπι {]σπι, απᾶ ἵῃπ είν Ἰδανίβ 

40 ἰπγηθᾷ Ῥαοϊ αραἶπ Ιπίο Ἡουρί, ϱαγίπσ {ο Δαγοῃ, 
Μα]ε 118 ροάς {ο ϱο Ἐοΐίονο 118: Ὀθυβτρο, α5 {ος 

18 Μο56Β, πο Ὀτοισ]ι{ ας οί οἳ ιο Ἰαπᾶ οἳ 
Ἠργρί, πο ἄο πού που π]αῦ 15 Ώθοσπιθ οἱ Πήπι. 

41 Απά {1θγ πιαᾶρ ϱ σα] 1π έοβο ἄαγα, απᾶ ο[εγοᾶ 
βαοτίᾖσο {ο {ἶιο Ιάοἱ, απᾶ το]οῖοσά ἵπ {πο ποτ]ς οἑ 

42 ἰλοίν ούη Ἠαπᾶςβ, Τ]αα ἀοᾶ ἰαγηοῦ απᾶ ᾳαγθ 
ἴΊϊοπι τρ {ο πγοτβ]Ηρ ἐμο αὖπιγ οἳ Ἠθανοη : ας 18 
18 πτ]σίον 1π {ο Ῥοοῖς οἳ ἴ1θ ργορμθί5; Ο Ἱοιςο 
οἱ 150461, Ίανο τοι ο[ογθᾶ {ο πιο ]αΐη Ῥοαβῦβ απᾶ 
βαογ]ῇοος, ἄπνϊπρ {ογύγ Τ6αΥ5 ἵπ {16 ππ]]ᾶσνποῬς ὃ 

49 Ὑοι 6γ6η {οοῖς πρ έλλο ἐαλογπασ]ο ο{ ΜοίοοἩ, απᾶ 
ιο βἴδγ ΟΕ7ΟΙΥ ροᾷ Ἑοπιρ]ναἨ, ππαρ ος πάση γοι 
πιαᾶο {ο ποτδηίρ; ἰλοιθίοτο, Τ πἩ] σ81Υ τοι 

δὃ οτι 

8 ΔΥ Ώογοπᾶ Ῥαμγίοι. Όατ {ποτ Ἰαά {πο 44 
ἴαροιπασ]θ οί ἐδείππονγ ἴπ 116 πνΙ]άοτπθςς, α8 Ίιθ 
Ἠαά αρροϊπ{θᾶ, βροα]εῖηρ {ο Ἰοεος, ὑπαῦ 1ο 5Ποτ]ᾶ 
πια] 16 αοοοτᾶϊηρ ο ἴμο Ῥαΐίονπ {μαί 1ο Ἰαά 
8ροπ : Πίο] {αρθιπασ]θ α16ο ον {αίπετς Ἱατίηρ 46 

χθοεἰγοᾶ, ἴπογ Ῥτοπρ]έ ἵπ πζἩ φορμα, ἱπίο {λα 

Ῥοββθββίοη οἱ {6 Ἰθαίμοη, π]οπι αοᾶ ἄτοτο οί 
Ῥοΐοχο {1ο {40ο οἱ ο. {9ἱμου5, ππ[1] {1ο ἄαγς οἱ 

Ῥατίᾶ; ν]ο {οππᾶ [που Ῥείοιο ἄἀοᾶ, απά 46 
ἄορίτοά {ο Ππᾶ α ἴαρετπασ]θ {ος ὧιο αοᾶ οἳ 
ᾖασοορ. Ῥπό ῥο]οπιοῦ Ὦ]{ ήπια Ἠομβθ. Ἀοσει- 41 
λιθ]οςς, ἴ]ιο Μοςέ Ἠ[ο] ἆοαβ ποὺ ἆπει] Ίπ ἰεπιρ]ες 48 
πιαᾶο ση Παπάς; α5 ο Ῥγορποῦ 6αγ8: Τηο 49 

Ἡθαγαηυ 15 πιγ {Ἠτοπθ, απᾶ ἴθ θατίἩ 15 πιγ {οοί- 
βίοο]. Παύ νοιςδο ππ1]] γοι Ὀαϊ]ά {ου πιο Ὦ 5478 
6 Τιοτά τ ου, π]αῦ 15 9 Ῥίαοο οἱ ταγ τοβί ὃ 
Ῥιά ποῦ πι παπᾶ πια] αἲ] 16ο ὃ 50 

ΦΩΠποοἷκθᾶ απᾶ υποϊγουπιοϊβεᾶ {π Ἠθατί απᾶ δ1 
6.95, γοι 419 αἴπαγς τοδίβίηᾳ ιο Ηο]ν βρίτῖς: 
45 γοαν {πέποις ἆῑά, κο τοι απο ἀοΐπα, ]ήοῖι 62 
οἳ ἴλο ρτορ]οῦς ἆῑᾶ ποί γοιν {αΐ]οις Ῥουρεουίο 
Τ]ιογ οὖοπ βἶαι' οβο π]ο Ἰαά ῬτογυίοιςΙγ. 
αππουποθᾶ 1ο οοπιῖης οἱ 616 οαα5ί 0π6, οἱ πΊοπι 
οι Ἠανθ πού Ῥθοι πο Ώθίταγουβ απἆ πηγα ογουθ 
--γοι πιο Ἰαγο τοσσἰγθοᾷ ο Ίαν Ὦγ ἐῑο πηπ]ε- δ8 
[ναῄοη οἳ απησο]β, απᾶ Ίαγο πού Ἱορί 10. Ἴ]θυ δ4 

Ώιου Ἱαατά ιθβο [πσβ, που ονο οτί {ο ἴμο 
Ἠθατί, απᾶ 16Υ οϱπαβμεᾶ οπ Ἠϊπι π{ῃ ἡιαῖν {οοίμ. 
Ῥτἱ 1, Ῥοΐπο {111 οἩ Πιο Ἠοιγ Βρίγἴ, Ιοο]κοά τρ ὅδ 
εἰοαά(αβέ]γ Ἱπίο 61ο ΊιθανοὮ, αλλά 5ο ἐλο ο1ουΥ 
οἱ ἄοά, απᾶ ὦθειβ βαπᾶΐπρ οἩ {1ο γ]σ]έ Παπᾶ οϐ 
.οᾶ, απᾶ εαϊᾶ : Ῥομο]ᾶ, Τ 5εθ ἐς Ίθαγοπ οροποᾶ, δ6 

απά {λο Βοη οἱ πιαη βἰωπάΐπς οἩ ἐ1θ τὶρ]ιέ Ἱαπά 
οἳ ἀοἄ,. μαι ιο ογἷθά οιέ πὶί α Ἰοιᾶ δἹ 
νοῖσο, απά βἰορροᾶ [οί 6815, οπᾶ τα 1ροη Ἠΐμι 
πἰζλ οΏο οοηβθηζ, απᾶ οαςύ ]ήπι οαύ οἱ {1ο οἱίγ, 
αμα εἰοποά Ἠϊπι, Απά ο πλποςβςες Ἰπὶά ο ὄ8 
Ὠιαϊτ ϱα1πιοΏί5 αἱ πο {6οῦύ οἱ α γοιηπρ πιαῃ, 
παπιθά Φαπ]. Απᾶ αγ βἰοπθᾶ Βίθρ]οπ, Ἱπ- 69 
τοζίπα, απᾶ εασίπρ, Ἱονά ἆθδας, χορθῖτο ΤΙΥ 
αρϊτί6, Απά 16 Ἰεπροιοᾶ ἄοπη απᾶ οτἱοᾶ οιἵ, 60 
τη α 1οπᾶ νοῖοθ, Πιοτᾶ, Ίασ ποῦ ἰμς είη {ο 
ἐποῖχ οπατρθ. Απᾶ πει Ίο ηαά βαἱᾶ {18 Ἡο {611 
αθ]θερ. Νοπ Βατ] πας οοηβεηἩπρ {ο Ηΐβ ἀθαίμ. 

ΥΤΠΙ.--ΝΟΥ οἩ αι ἄαγ {Ίογθ 4Υ056 α ργθα 
ΡεγβθοιΊοη αραἰπεῦ ο οοπρτθραίίοη, τ]λ]ο]ι 
πας ἵπ Ζογπβα]οπι; απᾶ 1ου πενο αἰὶ βοαἰἰετοᾶ 
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αργοφβᾶ {λτοπσ]οιέ {1ο ἀῑδίτιοίρ οὗ ύαάσα απᾶ 
9 Βαπιατία, οχοθρύ {1ο ΑῬροβίϊο. Υοῦ ἀονόπί πιοῃ 

Ποἰπί]γ Όουο απαΥ Φίθρ]θπ {ο πο ργατο, απᾷ 
ὃ πιιᾶο οτεαῦ Ἰαπιοπίαβοπ ουον 1, Βπί βατ 

ψαδίθᾶ ιο οοηΏρτθρα{ίοΠ, οπἴθγίης {πο ἐῑιο οΆβος, 
απᾶ ἁταρρίηπο {οτίἩ πιθη απᾶ Ψοπιθη, 16 ΟΟ1- 

4 τηϊροᾷ ἐοπι {ο Ῥηΐδου. ἸἈθδυονί]ο]θΒς, ἴῑιο ἀῑδ- 
ὔ ροτεεᾶ, Ῥαβεοά αἶοπρ Ῥτθαομίτρ ἴμθ ποτά. ῬΗΙ- 

Ἡρ, Ἰπάθεᾶ, Ἱατίπρ ϱοηπθ ἄοπῃ {ο α ο οἱ 
Βαπηαγία, 98 απποιηοίησ {πο ΟΗτ]6ὲ το {δι : 

ϐ απᾶᾷ ἴ]ο πιπ]ή ας πγοτο, πΙ οπο αοσοοτᾶ, ρΊν- 

Ίηο Ἱεαά {ο ἐμο ἐμῆηπρς εροϊκου Ὦγ ῬΗΙΠΗΡ, πἶιοη 
Όιογ Ἠθατᾶ απᾶ Ρα’ ἴιπο πιἰνασ]θς πο] 11ο πας 

Τ ἁοίπο : {οἨ, {οπι ΠΠΑΠΥ πἩο 1αᾷ πποίθατ βρἰτ{{5, 
Ώι6γ ποτο ϱᾳοῖτπρ οαῦ, ουγίπς πζἩ α ]οτᾷ γοίοθ; 

8 απᾶ πιαπ7 Ῥα]εῖοᾶ απᾶ Ίατηο πγοτο Ἠθα]οᾶ, Απά 
ἴιοιο ππαβ ϱγοαῦ 197 ἵπ ναί οἵ(γ. 

9 Ἐπί ιθτο πας {ποιθ, Ῥείουθ, α οθρίαία ΊηΔη, 

παπηοᾶ ΘΙπΙοΠ, πἹο {ΟΓΙΘΕΙΥ, ἵπ 116 5απιο οἱ ὔγ, 
Μαᾶ Ῥταοᾶοθᾶ 8ΟΥ06Ι0Υ, απᾶ αξοη]]λθᾶ ἴλο ρεο- 
Ρἱο οἱ Βαπιανία, Ῥοσβέίτηρ μαῦ Ίο Ίγαβ ΒΟΠΙΟ ργθε 

10 οπθ. Το ἨΊιοπι {16Υ αἲ ρατο Ἰοσᾶ, γοιης απά 

ο]ά, δαγΊηρ, ΤΗΙ8 τηαπ 18 ιο ϱγουέ ρούου οἱ αοἄ, 
11 Απά {ο Ἰήπη Ιπᾷσθᾶ Ί16γ σαγθ ]ιοοᾷ, Ώδοαιςο ἐλαί 

{ογ α Ίοπο πιο, πθ Ἰαά αξοπ]θ]ιοᾶ ἴἶοπι στ (]ι 

12 Ἠ]5 βογσθτίο8. Ῥπΐέ π]οη ο Ὀο]ιεγοᾶ ῬΙΗΗρ, 
Ριθασμ]ηπσς {ιο {πρ οοποσγηίης ἴμο Εἰπσᾶοπι 
οῇ ἀοᾶ, απά 116 παπιο οἳ ὦθβιθ Ο]τίςέ, αγ 

19 πονο Ἰπιπηοθιδοᾶ, Ῥοΐῦι πἹθη απᾶ πποπιοΏ. Αἷδο 

Βίπιοη. Πήπιβε]ξ Ῥομετοᾶ ; απἆ ποπ Ἱο πτας Ἱπι- 
πιοιβρᾷ, Ίο οοηβίαπ{Θἰγ αἆλμοτοᾶ ἴο ῬΗΙήρ, απἀ, 
Ῥομο]αίηςρ ο πήχαο]θς απἆ αἶσῃς πυἩ]ο, τους 
ἆοσπο, Ἡθ παβ αθἰοπ]σ]οᾶ, 

14 Ἀονπ π]οη {Πο Αροβίιο πο ποιο αἱ οοτι- 
βαΐοπ, Ἰθατᾶ ἴλιαῦ Βαπιατία Ἠαᾶ τοοθῖγοᾶ {ο 
ποχά οἱ ἄοά, {αγ Βαπί {ο ἔλοπι Ῥοΐου απἆ 

16 οοἶη, π]ο, Ἴ]ιαπ 116Υ Ἠαᾶ οοπιο ἄονπ, ργαγοᾶ 

Του «ποπ, λλαῦ 16Υ πρ] χθοθίγθο ἴο Ἠο]γ 
16 Ορϊτ, Του 48 γοί, 16 Ἰαᾷ {16η Ἱπροπ ποπο 

οἳ παπι: οηΙγ 116γ Ἰιαᾶ Όσοι Ἱππιοιβθᾶ Ἱπίο ἴ]ιο 
17 παπι οἱ {6 Τιοτᾶ φοειθ. Τ]ον ου ]α14 Ἱαπᾶς 

οπ Όιαπι, απᾶ Όιογ πθοθἰνοᾶ ιο Ἠοὶιν Βρίτε, 
18 Απά π]θυ Βίποη 61’ [μαί, (Ἡτοιρ] Ἰαγίης ΟἨ 

οἳ ο ΑΡροβ6β) Ἰαπᾶς, ιο Ἠοιγ ρὶτίί παβ 
19 ϱἴνομ, ο οὔογοᾶ 1161 ΙΠΟΠΘΥ, 5ΑΥἱησ, (νο Ίο 

ΊηΘ 38Ο 1{ῖ5 Ῥοποτ, ἴλαί οη π]οπιθγοτ Τ Ίαγ 
20 Ἠαπᾶς, Ἡθ πιαγ χοοθῖτο ιο Ἠοῖψ Βρϊπί. ἘΒτπί 

Ῥοΐου βαὶᾶ {ο Πΐπι, Μαγ τοιν Β]γου ϱο {ο ἆθ- 

βἰγιοίίοτ πάζἩ τοι, Ώδσβαβο τοι πάγο ρτοβαηθά 
ο Ῥτοσπτο {19 σὲ οἳ ἀοά {ηγοιρ] Πιοπεγ. Το 21 
γοι {ποιο 15 πο ραχέ που Ῥοντίον ἵπ Ες μπα, 
{οτ τουσ Ἠθατῦ 15 ποί τὶρ]ῦ ἵπ το ἱρ]ί οὗ ἀοᾶ. 
Ῥοίουπι, ἠποτοίοτο, ἄνοπι ή γοις γςκεάπαβε, 22 

απᾶ Ῥταγ Ίο Τιοτά, 1, ῬείμαρΕ, τθ ἀθτίορ οἳ 
χουν Ἠσατί ε]ια]] Ῥο {ουρίτοι τοι; {ος 1 Ῥετοεῖτο 28 
Ειαίῦ οι ατο ἵπ ἴμο ρα] οἱ Ε{6ίογπθββ, απά 1η 
ο Ῥοπά οἱ ΙπίαπΙγ. μεν Βίπιοη, απβποτίπς, 24 
βαἱᾷ, Ώχαγ {ο ἴλο Τιοτᾶ {ου πι ἔῑαί ποπο οί 6ος 
ήπος; ὙΠίοὮ γοι ᾖαγθ ΒΡΟΚΘΗ, πια οΟπΙ9 προῃ 
πιθ. ΤΙΟΥ {ογοίονθ, Ὑ]οη {1ογ Ἠαά {οεᾶῆοά απᾶ 2ὔ 
Ῥεθασ]θᾶ {ιο ποτᾷ οἱ {ο Ποτά, δού οι{ οπ ἠιαῖν 
τοίιγπ {ο «ογπδαίοπι, απᾶ {ι6Υ Ῥτεασομοᾶ ὧιθ 
βοβροὶ 1π πιαηΥ γ1]]ασος οἳ ἴῑπο Βαπιαπλίαπβ. 

Ῥταΐ απ απσοὶ οἱ {ο μονά βροκθ {ο Ῥ]]Πρ, 26 
βαγίηρ, Α:ἱβο, απἆ ϱο ἰοπαχγᾶ ο 5οι{Ἡ, {ο ἐλο 
ἴο παγ Ίλμαί ροε ἆοπηα {οπι ὦθτπδαίθιη {ο 
ατα (π]ίο] 15 ο γγαΥ {λτουρ]ι ιο ἀρδοιί). 
Απάᾶ Ἰ6 47050 απᾶ πγοπέ; οη Ῥολο]ά α πια οἳ 2ἵ 
ἨλΠορία, απ. οἥίσευ οἳ ριθαῦ απ(λοτζψ, αππάος 
Οαπᾶασθ, ᾳποθη οἳ {πο Ἠεηορίαπα, π]ιο Ἰαᾶ {ιο 
οπαυσο οἱ α]] Ίου {ΥθαβΙΥΘ, απά Ἰαά οοτηο 1πίο 
1θγηδαΐοπι {ο ππονβήρ; απᾶ ηο ας τοὐιτηΐης, 28 
απᾶ, εἰ πρ προπ Ἠϊς οἰματίοί, Ὦο πας τεαάΐπς 
19α]α]ι, Όλο Ῥχορ]οί, ᾖΜουθοτος {ο ρὶπ6 εαἷᾶ 29 
ἰο Ῥ]ΗΗρ, «ο πονν απά Ιοΐη γοι}βθ]/ {ο ήβ 
οἰατίοί,. Απά Ῥ]ΠΗΡρ Πανίης ταπ αρ {ο ἀΐπι, απᾶ 80 
Ἠθατα Επι τοαάἵτπς ΤδαίαἩ, ἴπο Ῥτορ]ιοί, εαἶά, Ὅο 
γοα τπᾷςγβίαπᾶ π]αῦ τοι 1ο τειᾶῖησῖ ο δἱ 
τορ]ςᾷ, Ἠου ο 1, οχοερὀ 8οΊΊο οπο ΣΠπου]ᾷ 

ρπ]ζο τη Απᾶ 16 Ἰην]ιίοᾷ ῬΗΙΗΡρ Ίο οοπιθ Ἡπρ 
απᾶ αἰρ ση Ἠΐπι, Νοπ {ο Ῥαβεησο οί ιο 92 
Ῥοπϊρίητο, ν]]οἩ Ίο ππαβ τοαᾶῖης, γαβ 115, “ο 
πα ]εᾷ ο γα α5 ο εΊθερ {ο εἰαασηίου: απάἆ δα 
Ίηπηῦ. 18 ε]οπέ Ῥείοτο πο βΠθαγ6Υ, 5ο 1δ ορεπα 
ποῦ 115 πιουι. αι μάς ἹππήΠαίοἨ, 118 οοπ- ἃδ 

(οιππαδίοη τας οχἰογίθᾶ; απἆ π]ιο εἶνα]] ἆθο]ανο 
]ής. ϱομοναζῖοη ὁ {ου ]ΐς Πο ἰς νἰο]επί]γ ἰα]οι 
{γοπι Πιο αγ). Απᾶ ο ο[ἤσαν, τερ]σΊπρ ο 94 

Ῥ]Ιρ, βαἷᾶ, 1 Ῥερ οἱ γου, οῇ πλοπι ἆοθβ ιο 
Ῥτορ]ιθί βρθα]ς 57 οἳ Ἠπιβο] οἱ οἱ 8οη1θ 
οὔ]θν Ῥθυβοη Απᾶ Ῥ]ί]Πρ οροποᾶ 1ήβ πιοπΏι, 9ὔ 
απᾶ Όδσαη αἲ ἐλθ 8απ19 Φοπἱρύατς, απᾶ απηποιποθᾶ 
ο Ἠΐπι 16519. 

Απά 48 ἴ16Υ πετο ροΐπσ αἶοηςο ἐ1θ γοβἀ, Όιου 56 
60319 Ἴροιν α ορτίθίη παΐίθ: απᾶ ἴλς οΏῖοοι 

5αἱᾶ,---Βομο]ά παίοτ! μα Πήπᾶσίβ ταΥ Ὀοῖπρ 
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ὃτ Ἰπιπιογβοά ὁ Απᾶ ῬΙΗΗΡ εαἰᾶ, 1 γοα Ῥο]ίογο 
ΜΝΙ6ι αἲ τοις Ἰιεανί, οι πια. Απᾶ Ἡο απ- 
β/ονοᾶ, απά εαϊᾷ, 1 ωο]ίσνο λιαί ὀσξας Οµη]ςί 18 

58 Ὠνο Θοη οἱ ἀοά. Απᾶ 16 οοπππαπᾶοᾶ ο 
οματοί {ο βίαπᾶ εἰ]; απᾶ ογ Ῥον ποπ 
ἁογπ 1πῇο λο πναΐου, Ῥ]Πρ απᾶ ἴἶιο οβῇσου, απᾶ 

ὃ9 Ἰιο Ιππιογςοά Ἰήπι. Απᾶ πλοη {Ίο Ίγογο 60ΠΙΘ 
πρ οιῦ οἳ {ο παίΐου, ιο Βρβϊπέ οἳ ἴλπο Τιογά 
οαπριὺ ΙΡ απναγ, λαοί ιο οἴῆορν βαὖν Πάτα 
ΠΟ ΠΙΟΥΟ; {οΥ ο Ἱγοπί οἨ Ηἱ5 101ΓΠΘΥ το]οίοίηρ.. 

40 Ῥπαΐ ΡΙΙΠρ τας {ουπᾶ Ίπ Αποίις: απᾶ, Ῥαβείπς 
81οἨᾳ,, 16 αηπουποθᾶ {ο ἠάΐπος ἵπ α] ἴ]ιο οἵ 1 β 
11 8 οπίχαορ πίο Οῶβαχος. 

1Σ.--Βσχ δαν] γοῦ Ὀχοαίμίης οαῦ ἠιγθαζοηίπρ 
απᾶ εἸαπσ]μίου ασαἰηςί {ιο ἀἱξοίρίος οἱ {ο Τιογᾶ, 

2 πεοηῦ ἴο {πο ἨΙσὴ Ῥνοθί, οπᾶ ἀθβῖγοᾶ {οτι Ἱίπι 
Ιοίίουβ ο Ώαιπαβοιθ, {ο {ιο Θγπασοσταςβ, ἐαί 16 

Ἡο Τοιπά αἩἲγ οἱ ελαῦ παγ, Ὑ]λθύμον {1θΥ ποιο 
Π1θΗ ΟΥ ΨΟΊΠΘΗ, Ἠο ηησλύ Ότήπς ᾖλθιη Ῥουπᾶ {ο 

ὃ {ο ἆοτιδαίοιι,. Ἀοι ἵπ ο Ιο1ΥΠ6Υ, Ἰθ οα1Πο 

ηοαν ὮΏαπιαδοις: απὀ, βιάᾶσπΙγ, ἴονο Παρ]ιοᾶ 
4 αγουπά Ἠπ, α. Ἠρ]ᾗί ποπ Ίσανθῃ, απᾶ Ἱανῖηρ 

{9]]οη Ἴροη. ἐἶλο θατίἩ, Ίο Ἰοανά α γοίοο 5αγίηρ 
{ο Ἰ1πι, απ], απ], πἩγ ἄο γοι Ῥογβδοσπίο πιθ 

ὅ Απά ο ϱαἷά, Ίο αγ νου, Ἰους}. Απάᾶ ιο 

Ώιο Τιονά ραἰᾶ, 1 απι 6ο518, Ίνλοιη γοι ρενβοοιίθ; 
1 19 αγά {ου γοι {ο Ἰΐοἷς ασαἰηςὺ ἴο ϱοαᾶς. 

ϐ Απᾶ ο, ἰνοπηρ]ηο απᾶ αβίοπρ]ιοᾶ, βαἱᾷ, Τιονὰ, 

τος π]ὸ ἴλοα Ίαγθ πι {ο 4ο] Απά ἐἶο Τιονά 
βαϊᾶᾷ {ο Ἰάπι, Ατβδο, απᾶ ϱρο Ιπίο ιο οἵγ, απᾶ 16 
Ελα]] ο {ο]ᾶ γοι π]ιαῦ τοι πηηδί ο. Απά ἴμο 
πιθη ]ιο ποτθ Ἰουγογίπο τν ει ἰήπι, πᾶ σὐοοᾶ 
βροοσΏ16Β5, ΙθατΊπρ;, Ιπᾶρας, {]ιο νοίσθ, Ῥαέ εοείῖπρ 

ὃδ πο Ῥθχβο". Ῥπίέ Μα] πας ταὶσοᾷ {νοπι ιο 
θα απᾶ, ἴλοπο] Πΐς ογος δια ορεπθᾶ, 16 
βᾶτσ πΟ ῬΘΥΞΟΝ: Ῥαΐὐ ου ]οᾷ Ίήπη Ὦγ ο Ἰαπᾶ, 

9 απᾶ Ῥτουρ]έ 1ήπι 1πίο Ὀαπιβδοιβ. Απά ο Ίγαβ 
ωθγθ έμτορ ἆαγς ση ἡλουῦ 5οοῖπς, απᾶ ἀῑά ποῦ οαῦ 
πο» ἁνίπ]ς, 

10 ἈΝοπ, ἴλουο Ίγαβ α οθτίαίη ἀἱεοῖρ]ο αὐἱ Ώαπιας- 

οἱς, παπιθᾶ Απαπίαξδ: απᾶ ἐ1ο Τιογᾶ βαῖᾷ {ο Ἱΐπι 
π α γἰεῖοη, Απαπας! Απά 19 βαἷᾶ, Βομο]ᾶ, Τ απι 

11 Ἰθυο, Τιονά. Απά ιο Τιογᾷ ραῖᾶ {ο Ἠϊπι, Αγῑδθ 

απᾶ ϱο προπ ιθ δίγοοῦ π]ο] 15 σα]]εᾶ Θίταϊρζ, 
οπᾶ παπί {π {ο Ίλουςο οῇ ο ιαᾶας {οΥ οπθ οα]]οᾷ 

δαπ], οἱ Ταυςυ8: {οχ Ῥεμο]ᾶ Ίο 15 Ῥταγίηρ {ο 
19 πε, απᾶ Ίαδ θεα ἵπ α νὶείου α πιαπ πηαπιοά 

-ἵ 

Απαπίας οοπιῖηρ Ίπ, απά Ῥαἡέπς Ἠΐ5 Ἠαπᾶ ο Εΐπι, 
Όλα! Πο πἠρ]ί πθοθῖγο Ἰ]β εἰσ]λύ,. πει Απαπίας 158 
αηβιγογθᾶ, Τους, 1 Ἰανο Ἰοαγᾶ, Υ ΠΙΗΥ, οἱ ή 
πιαἩ, Ἠογ τηπο] ου1] 119 Ίας ἆοπο {ο Τι βαϊηίς 
πιο 419 {η ἆθγαδα]οιι. Απά Ίοτο θ ας απἴ]ου- 14 
16 {πνοπι {ἱιο ομ]εί Ῥτ]θςίς, {ο Ῥϊπᾶ αἲ] ἴοςο {π- 
το]κίπο {γ παπιθ. Ῥπέ {11ο Τιοτᾶ βαἱᾶ {ο Ἰήπι, ἄο, 15 

{ου Ίο {5 α ο,οδοη Ππίγππιθηέ Γο5 πηθ, ἰο Ώθας πΙΥ 
παπιο Ῥοΐοις ο (αθαϊθα, απά Ἰπρε, απᾶά ο 
οή]άνοη ο Ίανασ]: {ον 1 πῖ]] Ιπᾷ]οαίο ἴο Πϊπι 16 
μον ϱγθαῇ ήησς Ίο πηαδέ δα ου οη αοοοπηέ οἳ 
ΠΙΥ ηΘΙΠΘ. 

Απά Απαπίας ποπ απαγ αμᾶ οπἱθιοᾶ Ιπίο 1 
ὕιο Ἰοι5θ, απᾶ Πανῖπο Ἰα]ά ή παπάς ον Ἠάπι, 
βαἱᾱ, Ὡτοίιου Φα], ιο Ἰιογᾶ, 6Υαοπ «9 651θ, Ψ]ιο 

αρροαιεὰ {ο γοι ἵπ ο αγ 45 7ο 8118, 88 

βοπύ πιο, ἐιαί γοιι πιαγ χθοσῖνο εἱσλί, απᾶ Ὦ6 Β]]οά 
πηζ] ο Ἠοιγ Βρϊν. Απᾶ ἠππιθαίαίοΙγ ἴπθγο 18 
{6 (οπι ΤΙ 6765, α5 16 Ἴογθ οα165: απᾶ 16 
γθοοϊναἆ οἷομέ {οτ(]ν{Ἡ, απᾶ 41056, απᾶ γα ἱπι- 

πιθγβθᾶ : οπά Πανίηρ ἰα]κοπ {οοᾷ 16 πγαβ βἰοποι- 19 
οασᾶ. Τίιαα Θαα] πας εοπθ ἆαγ πὶ ιο 
ἀἱκοῖρ]θς π]ιο πγθγο αὖ Ῥαπιαβοιθ. Απά Ιπιπιοά]- 20 
α{ο]γ Ίο Ῥτουἱαίπιθᾶά ΟἨχ]δέ {η {9ο 5ΥΠΩΡΟΡΊΟΕ, 
Όιαῦ {λ]ς 16 ιο βοη οἱ αοᾶ. Επί α]] {ναί Ἱοανά 21 
Ἠΐπι νους απιαζσᾶ, απά εαἱᾶ, 15 τοῦ μας Ἰθ π]ιο 

ἀοβίτογοᾶ {ἔλοςο Ίν]1ο {πγο]κοᾶ {Πίδ πατηο {π ζουι- 
β9]6πι, απ οαπιθ Ἠ1ιου {οΥ {118 ρά2ρο5θ, Ὠιαί Ίιο 

πιὶρ]{ Ῥνίπς ἔἶοπι Ῥοππᾶ {ο ᾖιο ομ]αῖ Ῥτ]θείς 1 
Ῥαΐ Βαπ] Ἰπογοββοᾶ 116 πποτθ ἵπ αἰτεποίμ, απᾶ 23 
οοπ{ουιπάεά {ιο ἆθυβ π]ο ἆποαι ἵπ Ώαπαροιβ, 

Ρυοτίπρ ἴιαῦ {6 ρουροπ. ἵ6 1ο ΟΗτὶςύ. ἈΝοηυ 28 
πλθη πΙΑΠΥ ἆαγβ πνοτο ασοοπχρ]ε]θᾶ, ιο Ζοψ8 

οοπβα]οᾷ ο 111 Ἰήπι, Ἐαί ἐ]οὶν οοπβρίγαογ πας 24 
Ίποπηα {ο βαπ], αιᾶ {ογ παίἰσο]ιοά ἴπο ραΐος, 

ἄαγ απᾶ πἱσ]έ, ἐναί νου πήσ]έ ΙΙ Ίήπι. Έμεη 26 
Ὠιο ἀἱροίριθς {οοῖς Ἠΐπι ὮΥ πὶσαξ, απᾶ 1ο Ἠϊπι 
ἄοπη {]γοιρ]ι ιο πνα]] ἵπ α ῬαδΚκεί. Ῥι{ οοπιπς 26 
Ἰπίο οθγηδα]απι, Ἡθ πας αὐϊεπιριτπρ {ο αἰναοι 
Ἠήπιδθι! {ο ιο «ἀἱξοίρίαδ; Ῥαῦ που πονο αἲὶ 
{οανίηρ; Ἠήπα, ποῦ Ὀομθνίηρ 1ήπι {ο: Ῥο6 α ἀἱβοῖρίο, 
Ῥαέ Ῥαγπαβας {οοῖς Πΐπι απᾶ Ῥγοισ]έ ήπι Το ιο 2ἵ 
ΑΡοβί]ο5, απᾶ {ΕΠΙ ἀθο]ατοᾶ {ο ἴἶαπι, 1ου 18 
αᾷ 86ο 1ο Τιογά ἵπ ἐῑο Ίγαγ, απά ἰλαί ο Ἠαά 
βροκοη {ο Ἠΐπη, απᾶ 1ού 116 Ἱαᾶ Ὦο]άἰγ Ργδασμθᾶ 
αἱ ὨαπιαδοίΒ, {η ἴ]ιθ ηαπαθ οἱ 26808. 

Απᾶ 19 πας π} ἴπθια, οοπήΏϱ παπά ροῖπρ οί 28 
Ίῃ 16γαβα]οηι, απᾶά Ῥγθασ]ήαα Ῥο]ά]σ {π {ηθ παπθ 29 
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οἳ ιο Τιοτᾶ ὦ6518, απά πας {α]]απρ απᾶ ἀῑεραβηρ 
νὰ ἐμο Ἠε]]οπ]5ύς; Όαῦ {6 ππᾶοτίοοῖς {ο ΚΠ1 

80 Γή. Τπο Ῥτοίμτθι, Ἱαγίηςρ αβοθγα/παά 1118, 
οοπᾶποὐθᾶ Ἠϊπι ἀπίο Οάφητεα, απᾶ βεηῇ Ἰήπι οτξ 

δ] 1πίο Ταυβα5. Που Πιο οοπρτοραοης Ἠαᾶ Ῥθδοο, 
Ἠτοιρ]οιύ α1] ο πάθα, απᾶ (911166, απά Βαπιατῖα, 

Ροΐηρ οάίβοά ; απἆ, πα]]ίπρ 1π ἐλο {9αν οἱ {ο 
Ἠοτᾶ, απᾶ {η ιο οοηςο]αίοπ οἱ ἐῑ1ο Ἠοιγ βΡρίτ]ζ, 
ὕλου πογο τηπ] 416. 

ὃδ ΎἈΝον Ιδ Ἡαρροποᾶ {μαί Ῥοΐοι, π]ο Ῥαβδίης 
{Πνοιισα απιοπρ α1Ι, οΏπιθ ἄοπγη αἱδο {ο ἐῑπο βαἰπί5 

885 {μαί ἄπο]ί αἱ Ἑγάᾶα : απά Ώιογς πο {οιπά α 61- 
απ πλαν, ποχιθᾶ «0νποας, π]ο Πα Ἱκορί 115 οοᾶ 

84 οἱσ]ιῦ θα, απᾶ παβ εἰο]ς οὗ Ώιθ ρα]. Απᾶ 
Ῥούοι βαϊᾶ {ο Πΐπι, «ὔηοας, ἆσβας, {ο Οτίςῦ, 

Ἠθα]ε γοι. Ατίδο απᾶ πια]κο γοιτ Ῥ6ᾶ. Απά ο 
86 α1056 ἱππιθᾶία{οΙγ. Απᾶ α1] π]ο ἀπο]ί αἲ ]γάᾶα, 

απᾶ ΜατοἨ, Ῥο]ο]ά Πήπι, απᾶ {ατηθά {ο ἐμο Τιονᾶ. 

86 ἨΝον έθτο παΒ, ἵπ Ζορρα, α σθγἰαἰπ ἀῑσοίρίο, 

παπιοί Ταρίίια (π]ησ] Ὦγ ἱπίευργοίαίοι {Β 
ρα]]6ᾶ, Ώοσοας) : 118 ποπαπ πας {1 οἳ ροοᾶ 

5Ί ποτ], απἆ ο αἶπις πο] ΄οο ἀῑά. Νονυ ἰέ 
68116 {ο ρα88 ἵπ Ὠιοβο ἄαγς ἐΠαύ δα, Ὀείπο αἷοῖς, 
ἀϊεά. Απάᾶ, Πατίηρ πγαξΏοαᾶ Ίου, ἴ16γ Ρρἱασοᾶ Ἰας 

ὃ8δ Ἰπ απ ΡΡΟΣ ΤΟΟΠΙ. Απᾶ Ἰωγάᾶα Ῥεῖπς πθαγ Ίο 
Ζορρα, ο ἀἱςοίρ]θβ, Ἱανίπρ Ἰθατᾶ ιαῦ Ῥοΐον 
πας ἵπ ἐμοῦ Ῥίασθ, εοπὀ ἔπο πιθι {ο Ἰήτι, ο- 
ἰπθαίῖης, {πα Ἡθ ποι]ᾶ πού ἀθ]αγ ἰο οοπιθ 

ὃ9 {ωτοιρ] 8 {αχ ας {ο ἰποπι, Τηθη Ῥοΐου, ατὶδίπα, 
ποπύ πΙ(Ἡ ἐμαπι; π]οιη Ἱανίπο οοπιθ, {167 1θοᾷ 
Ἰπίο {1ο αρροτ τοοῖη ;/ απᾶ αἲὶ ιο πνἰάοιγς βἰοοᾷ 
ὮΥ Πάπι πγοορίηρ, απ εἹογίπσ τοβί5 απᾶ πιαη{]ο», 
11 πηῖοι Ὅοχοαβ πιαᾶρ π]ή]ο οἶο πας πἰζῃ 

40 ὑμοπ. ἘῬαὸ Ῥεΐο, Ῥραζῆπο ἴἨμοπι αἲ] {οτί, 
Κποε]οᾶ ἄοππ απᾶ Ῥταγοᾶ ; απᾶ ὑπνπίηρ {ο ἔλιο 
Ῥοάγ, βαῖᾶ, Τα ίνα, απῖδθ. Απᾶ 5] οροποᾶ Ίιου 

4] 6766. Απᾶ πΊοη 516 δαν Ῥοΐου, οι βαΐ πρ, απά 
Ἱο ραγνο Ίου Π18 Παπᾶ, απά οαιβθᾶ ου {ο δίαπᾶ 
αρ; απᾶ Πανίπς οα]]οᾶ ἐἶο βαϊπί απᾶ αγἰάοτνς, 

43 Ἡο Ρρτοδοπίθᾶ Ἰδιυ αἱνο. Απά 16 Ίνα ποσα 
{πτοιρ]οιί αἰ] 6ορρα, απᾶ πιαηγ Ὀο]μονθᾶ ἵπ {16 

49 Ποτά. Απᾶ Ἠο {αηγὶθᾶ πιΩπΥ ἄαγς ἵπ Ζορῥα, 
πλ οπθ ΦΙΠΙΟἨ, ϱ, ἰπηΠοΥ. 

Χ.--Νου α οθγίαΐπ ππαη {π Όωβαγοα, ορ]]οᾶ 

ΟουποἸπβ, α ορπἰατίοη οῇ ἐἶο Ῥαπά, οπ]]θᾶ ἐἶιο 
9 ΠαΠαπ ῬἙαπᾶ, ο ἄογοαῦ πΊ8Ί, απᾶ οπ0 1ο {εανοὰ 

ἀοᾶ, π]δι αἲΙ Ἠΐ6 {απῖ]γ, π]ιο ϱαγθ πιπος αἶπιδ 

ἰο ἴ1ο Ῥοορίο, απᾶ Ρταγθᾶ {ο ἄοά οοππαα]]γ; 
Ἡο ἀῑδιίποιγ βαν 1π α ν]είοι, αΌοπύ {πο πἰπιι ὃ 
Άοις οἳ {ιο ἆαγ, απ αηΏρθὶ οἳ ἄοά οοπήπςρ ἶπ 
το Ἠϊπι, απᾶ βαγίπσ {ο Ἠπι, Οοτπο]ιθί Απά 4 
πλθα Ίο ]οο/κοά οἩ Ἰήπι Ἡρ πας α[ταίᾷ, απᾶ 

βαίά; ΊΓμαῦ ἶ5 1{, Ποτά ἳ Απᾶ πο εαἰᾷ {ο Ἰϊπι, 
σουτ Ῥναγ6ῖβ απᾶ γοιτ αἶπις 419 60π1ο τρ {ογ α 

πιοπιοτία] οἱ οι Ῥείοτο ἃοᾶ, Απᾶ ποι βοπᾷ ὅ 
ιο ἴο «ορρα, απᾶ σα]] {ο οπθ ΒΙΠΙΟΠ, 1956’ 
βατπαπηο 18 Ῥοίου, ο Ἰοάσας πὶ(]ι οης ΘΙπΙΟΠ, ϐ 
 ἰάΠΠΘΥ, Π]ιοβο Ἰομβο ἶς ΡΥ {ἶιο 5θα-βΠοτο. σα 
1] ο] τοι π]αῦ γοι οὐσ]ιὺ ἰο ἄο. Απά Ἱ 
πθη ἴλθ απο πιο βροία {ο Οοιπθίΐίις γγαβ 
σοπο, Ἱο οα]]θᾷ Ίπνο οἱ Ἠϊ5 ἆοπιοβί]οβ, απᾶ ο ἄο- 
γοπύ βο]άϊοι οἱ ιοβο π]ιο πγαϊἰοά οἩ Ἠϊπι; απᾶ ὃ 
Ἱανίηρ {α11γ τε]αἰεά α]] θες {πρβ {ο Ίλαπι, 
μο βοηί 1Ἴθπι {ο ὦορρα. «Αραῖπ, Οπ ἴμπο ποχί 9 
ἀαγ, νμ]ο {1ο Ἴνογο οἩ ἰμαῖ» Ίο"ππαγ, απᾶ 
ἄπαι πσαν ἴιο οἵ, Ἐοΐου πγοπί τρ οἩ {μο 

Ἠοιςο-ἴορ {ο Ῥταγ, αἲ αροπύ {νο βἰχίῃ ους. 

Απᾶ Ῥοσοπιίπα Υ6ΙΥ ἨαΠΡΕΥ, ο ἀθεῖτο {ο εαῦ, 10 
Νου π]ή]ο {πο ποθτο Ῥτεραηρ, 19 {611 Ιπίο α 
ἐναπσθ, απά βατ ιο Ἱιθαγοῃ ορεῃ, απᾶ α οετἰαϊῖῃ 11 

τοββε] ἀρβορπάῖης {ο πι Ίο α τοῦ πλ]ίο 
βλοοῦ, Ῥουπά {ορθίμον αὖ {οασ οοΠΘΓΒ, απά Ἰοῦ 

ἄοπα {ο ὧν δατί; ἵπ σ]]ο] ποετο αἲ] ΚΙπᾶς οἱ 12 
{οιτ-{οοίθᾶ απἰπια]ς, απᾶ τη]]ᾶ Ἠθαξίβ, απᾶ ταρΏ]θΒ 
οἱ {16 οατίἩ, απά Ῥϊτάς οἱ ἴλο αἷτ. Απά ἴἶοτο 189 

ϱαπιθ ο τοῖοθ {ο Εΐπι, Ἠάςθ, Ῥεΐετ; 1 απᾶ οαῦ. 
Ῥαΐ Ῥεΐουν ραἱᾶ, Νού βο, Ποτά; {οτ Τ Ἠατο πθσον 14 

θαΐοπ απγ ήτπρ οοπππιοπ οἵ ππο]θαῃ. Απᾶ ἴμο 1ὔ 
γοῖσο βαῖᾷ {ο ]ήπι αραῖπ, α 86οοηᾶ ὧπιο; ας 
ἄοά Ίνας οἸεαπεθᾶ, {ια οα]1 ποῦ οι 6ΟΠΙΠΙΟΠ. 
Ἐ]ής πας ἆοπο ἐλτῖσο, απᾶ ἴ]ο γοβδο] τας {ακοη 16 

πρ αραῖπ Ιπίο ἴπε Ἱθανοτ. 
Νου ας Ῥοΐθυ παβ ροπᾶσθτῖηρ ἵη Ἰἠπιβε]ή, π]ιαῦ 11 

Ώιο νεῖοῃ πη]οὮ 16 Ἰαά 5οοπ οοπ]ά πιοαπ; ᾖθ- 
Ἰο]ά ιο τοπ Πο πογο δοηύ {οπι Οογπθ]ίας, 

Πανίπο Ἰπαπϊτοᾶ οαῦ Βἰπιοης Ἰομδο, βἰοοᾷ αἲ 
ιο ραΐο, απᾶ οπ]]ϊπο, 116 αξκοά, Ἱιοίος 18 

Φπιοη, 5αχπαιηοᾶ Ῥοΐου, Ὕαξ Ἱοᾶρίηπςρ Ίπθτθ. 

ἸΜΗ]ο Ῥοΐος (λοτπρ]ό αὐίοπ(ίνοΙγ οἱ 16 νϊδίου, 19 

ἴιο Ερὶνϊ6 ραἱᾶ {ο 1ήπ, Ῥε]μο]ά 9ο Ίηθη 426 
βοοϊἸῖπσ τοι. «Αἱδο, ογθίοτο, ϱο ἄοππ απᾶ 20 
8ο6οπιραηγ {μαπι, ἀοαριίπς ποἰμίηρ, {ου Τ Ἠανο 
βοπέ λατ. Τ]μοη Ῥοΐθς πεηπί ἄοπη {ο {19 21 
πιθἩ, οπά δαἷᾶ, Βελο]ᾶ, 1 πι ο πΠοπι 7ο 819 

βοείΊπρ. μα 5 ιο τθβδοπ {ος πΝηίοϊι οι 
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23 απο οοπθ Απᾶ {μογ εαἴᾶ, Οουπο]ίπβ, ιο ο8η- 
ἐαγΐοη, α 1186 1παπ, αιᾷ οπο π]ιο {θατβ αοᾶ, απᾶ 

οἱ ϱοοᾷ τορογῦ απποηρ αἱ] ἴμο παοπ οἳ {ιο 
1915, Ία5 Ἱπδίγαοίοά Ένοπι ἀοᾶ, ὮΥ α 1οἱΥ 
ΤΙΟΒΕΘΠΡΟΣ, {ο 5οπᾷ {ου οι ἀπίο Ἠ45 Ἠοιςο, αηά {ο 

25 Ίιοαν πονάς οἱ γοι. αι, οα]]ΐπο ἐἶνοπα η, Ίιο 
οη{οχαϊποά ᾖἼοπι. Απά οἩ {ο ποκύ ἆᾖαγ Ῥοΐουν 
πθηῦ η Ίδια, αιᾶ οοτίαίπ Ὀνοίπγοα {1οπι 

24 ᾖορρα αοθοπιρΏη]οᾷ Ἠΐππ, Απά οπ ιο ποχί 
ἄαγ, Ίο οπίονοά Ἱπίο Όῶδανοα: απᾶ Οονηο]θ 
μας παϊμπρ {ο Ίλοπι, μαγίησ οα]]οά {οσοίον 
18 Ἰπάνεά απά Ἱπῆπιαίο Ὠηομᾶς. 

2ὔ ΝΟΥ, 45 Ῥοΐου Ίνα οπίογῖπς, Οουπο]ῖις πιο 
Ἠϊπι, απᾶ {α]ήπς ἄονπ αἲ Ἰὶς {6αί, 1 ποι- 

26 βμὶροᾶᾷ Πϊπι. ἘΒαί Ῥεΐίου ναὶβοᾷ Ίήπι αρ, εαγίπᾳ, 
2 ίαπᾶ πρ. 1 πιγδεὶῇ αἶδο απι ο Π1π. Απά, 

οοπτενείης ση Ἠήπι, Ἡς ποπ ἵη απᾶ {ουπά 
ΏΙΩΊΥ αββδοπιρ]ος. 

25 Απᾶ Ίο βαἱᾷ ἰο {ᾖοπι, Τοα πο] Ίσιοπ ἐιαί 

1ς 15 υπ]απγ/α]. {ου ο πιαπ, πλο ἶδ α ἆ6υ, {ο 

αβδοοϊαίο Ι{ι, οὗ {ο αΏρτοαο] οπο οἳ αποίΐ]ιου 
παζϊοη; απᾶ γοῦ ἄοᾶ ΊιαῬ εἰιογνοᾷ {ο πιθ Όαί 1 
βου]ά πού οα]] αΠΥ Πιαπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΟΥ άπο]θαὴ. 

29 Απά Ἰονείοιο Ἰ οὔπιο πού ομ]εοίπᾳ, α5 
8ος α5 1 πας δουί {ου. 1 αρ]ς έἶλοι, {ος πα! 

Ῥήχροδθ γοι Ίαγο δοπύ {ον πιο} 
50 Απά ΟονποΠις βαἱά, Ἴουν ἆαγε αρο, } ποβ 

{αβᾶτρ ΠΠ ἠής Ίοιν; απᾶ αἲ να πἰπίῃ πουν 1 
Ῥναγαᾶ ἵη πι Ἰοιδο, απά Ῥε]ο]ά, α πιαπ. βἰοοᾶ 

81 Ῥοΐοτο π1θ, ἵπ Ὀπὶσ]ιό αρρατε], απᾶ εαῖᾷ, Οουποῄις, 
γου} Ῥχαγον ἶδ Ἠθανᾶ, απ Υοις αἶπι ατο ]αά 

82 1π ΥΘΠΙΘΠΙΡΥΑΊΟΘ Ἠθίογο (αοᾶ. ῥῬοεπᾷ, ἠιοτοίοτο, 

19 «ορῥα, απᾶ οα]] Ίθγο Βππο, Ἡηοβο ΒΙΓΠαΠΙΟ 

ἵ Ῥοΐου. ο ἶ5 οπἰθγίαϊηοᾶ ἵπ ἴμο Ίοιβο οἱ 
006 ΙΠΙΟΗ, α. ἴ8ηἨΟΣ, ὮΥ Ἔιο βο0α-μοτο; ο, 

58 πλου ο ἶβ οοπιο, ΙΙ βρθαῖς {ο γοι. ΤΠΙπιθ- 
ἀϊαία]γ, ἰοχοίονο, 1 βοηῦ {ο γοι, απᾶ γοι Ίατο 
ἄοπο πε] ὠιαί γοι Ἰανο ο0π1Ἰο. ΝΟΠΝ οι, πο 
αγο α]] Ἠθτο Ῥτθβεηύ Ῥοίουο ἀοά, {ο σαν αἲ] 

84 {μ]πσς ἴ]αῦ ατο οοπιπιαπᾶοᾶ γοι Ὦγ ἀσᾶ, Τ]οι 
Ῥοίοι, ορθπίπρ 15 πιοπί], βαῖᾶ, Τη ἐπί], 1 ρου- 
οοἱγο ἠιαῦ ἄοά 18 πού α τοβροσίου οἳ Ῥ6ΙΒΟΠΒ; 

δδ Ῥυΐ, ἵπ 6Υογ παίοι, 16 Ὠιαῦ {σαι Ἠΐπη, απᾶ 

86 ποτ] πἱρ]έοοιρπαςς, 15 αοοθρἰαΡ]ο {ο Ἠϊπι,. οι 

ΊςποΊ πο πιθβδαρο, πγλίο]ι ιο 5οπέ {ο ἐ]ο ο]ή]- 
ἆνοη οἱ Ἰβτασ], Ῥνοπο]ίης Ῥθασο {γουσὴ οι 

ὃτ Ομτίεῦ, 16 16 Τιοά οἳ αἲ] :--γοι πουν ἐαί τηθς- 
Εαρο π]η]ο]ι ἵνα5 ραρΗειθᾶ ἠιγουρ]ιοιέ αἱ σιάρα, 

Ῥοσίπηίπς {τοπ α]6ο, α[ίον Ίο Ἱππιστείοη 
πη]ο] ο«οἶιπ Ῥγοασ]οᾶ :---οοποριπῖης «ᾖοδας οἳ 
Νασατοῦι; Ἠου ἄοά αποϊποα Ἰάπι δι 116 δὲ 
Ἐοἱγ Θρὶνὁ απά πι ροπον; Ὑ]ο ποπί αροτί, 
{γοπι Ῥ]ασο {ο Ῥίασθ, ἀοῖης ποοᾷ, απᾶά Ἰθα]ῖης 
α11 {ναί Ὕογο ορρτοββοά ΤὮΥ ιο ἀθν]]; {ον ἄοᾶ 
παβ πι Ἠΐπι,  Απά πο αἲθ πἰίπθαδβος οἳ α1] 58 
Όίπσς πν]ήο]ι Ίο ἀᾶ, Ῥοῦιν ἵπ Το Ἰαπά οἳ ο 
7σ1β, οπᾶ Ίπ «ουήδα]θα; πλου 116 εἶαν, 
λαπρίηρ πι ο α Ἴθο,. Ἠίπ ἀοά ταἱδοά πρ 40 
Όνο ἠηνᾶ ἄαγ, απᾶά εἱογοά Ἠῑπι οροΠΙΥ; πού {ο 41 
α]] νο Ῥοορίθ, Ὀπὸ {ο Ὑ1ήπθββο5 ἸοίοΓο οἱιοβοῃ 
Ὦγ ἀοἂ, 6γοἩ ἴο 18 Ὑ]ο ἀῑά οαύ απᾶ ἀτίπ]ς 
πι Ἰήτη αἴίου Ἡο 1ο5ο {γοπι 11ο ἀθαᾶ. ἎΑπά 45 
Ἱιο οοπιπιαπᾶθᾶ 5 ἰο ΑΠΠΟΗΠΟΘ 10 11θ ΡοοΡΙθ, 
απᾶ {ο {οδίν ἴπαῦ {6 18 11ο Ἰήπιβα]ί π]ο 18 
ογάαἰποᾶ Ὦγ ἄοά, {ο Ὦο ἴιο Ἱπᾶρο οἱ {11ο Ἡνίης 
απ ἐ]ιο ἀθαά. Το Ἱΐπι αἲὶ ιο ρτορλοῖς {εςΗ{γ, 48 
ναί ἸὝουγου Ῥοἱίουος {π Ἰΐπι εἶα]], {ατουρ] Ἠΐ5 

π8116, οσσῖνο τοπηἱθίοπ οἱ 51η58. ἨΠά]ο Ῥοΐου 44 

πας ού βροα]άης ἴεθο πγογᾶς, ἐλο Ηοὶγ Βρϊτίό 
{ο]] οἩ αἲ] οδο Ἠ]ιο Ἰοατά {ο ποτά. Απά 456 
Ώιοβο οἑ {ιο οἴνοιπιοίρίοα, πο Ῥεμσγοᾶ, αδ 

ΠιαΠΥ 8 ΟΠΠ γη] Ῥοΐου, Ὕθτο αδίοπ]ρ]οᾶ Τῶο- 
ϱα1156 ἰ]αῦ οἨ. Όο ἄεπίϊΐ]ος αἱξο, ἴἶιο ϱ1[ί οἱ ἴ]ιο 

Ἠο]γ Βρίν{ πας ρουχοά οαῦ. Του {1ου Ἰοαχά 46 
Έιοπι βροα]ς ση οἴλοι {οηρτος, απᾶ πιαρηίή 

οά. ΈΤ]οη Ῥοΐου απβγογοᾶ, Οαπ απ πια {οΥ- 4 
Ῥᾶ ἴ]ο παίοτ, {αῦ ἰ]ιαδο βλοι]ᾷ ποῦ 6 Ίπι- 

πιθγβος, ΊνἩο Ἠατο τοσθῖνοᾶ Ίο Ἠοιν Βρίηΐ, α8 
πο] α5 ποῖ Απᾶ 16 οοπιπιαπᾶσά ἴθπι {ο Ῥο 48 
Ἱπηπιογβδος ἵπ. {μθ παιπθ οἱ ο Ποτά. Τ]οη {αγ 
γοασδίοᾷ Ἠ{ῃ {ο τθπηαῖπ 60110 ἄαγβ. 

ΧΙ.---Απά {μο Αροδί]ος απά Ῥτδἰμνομ, {τοιρ]- 
οπὲ σαάσα, οστά αί Όιο σπί]ος αἱδο 1αά 

τοοσϊγοᾷ {ο πνογᾷ οἳ ἄοά. Απᾶ π]λοη Ῥοΐεν 2 
πγοηί αρ Ἰπ{ο ο ογτ5β]επι, {16Υ οἱ 11ο οἱνοιπιοἰβίοπ 
ἀἹδριίοᾶ πίΒι Ἠΐπι, 6αγΊπα, οι αββοοϊα[οᾷ πι ὃ 

Ώιοη σ]ιο α1ο αποϊγουπιοϊβοά, απᾶ αἲθ πι Ένοπι. 

Ῥαί Ῥοΐεν τε]αίοᾷ ἴἶιθ πιαξίου {τοπι ἐμο Ὀδρ]ηπίης, 4 
απᾶ 5οὐ {5 {οτι ἵπ ονάσγ {ο έλοπι, βαὔ1ης, 1 παρ ὄ 
ἵπ 1ο οἱ οἳ Ζοργα, Ργαγίησ; απᾶ 1 δατ, η ο 
έναποο, α νἱςίοπ, βοπηθί]ήπς ἀθξοσπᾶ, κο α ρτεαί 

ειοοί, Ἰοῦ ἆοππ {οπι Ἠθαγοι Ὦν {οι 60:Π62Α, 

απιᾶ 16 οαΠΠο ΘΥΟΠ ἴο πιο. Όροι πλίοι, πποη Ι ϐ 
λαά θαΓπθβ/1Υ Ιοο]αά, Τ οοπβἰἆογσᾶ, απᾶ 5ανγ {οο» 
{οοἱθᾶ απίπια] οἱ ἴἶιο οατ{]11, απᾶ π]]ά Ῥθυςίβ, απά 
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ταρίϊ]ος απά Ῥ]τᾶς οἱ ιο αἰν. Απ 1 ]ιουγᾷ α νοίσο, 
βαγΊησ {ο πιθ, Ατίςο, Ῥοῦος; 1011 απά οαῦ, Ῥαΐ 1 
βαίἀ, Νούῦ 5ο, {μονά ; {ον ποζλίπο 6οπΙΠΊΟΠ οὐ πη- 
οἶραἨ, Ίνας, αἲ απΥ πιο, θπέογοᾷ ἠπίο πι πποί]. 

Ῥαό {νο γοῖορ απθπονθά πιο ασαἶη {γοπι Ἠθανοι ; 
Ἠμαί ἄοά Ίιας οἸοαπασᾶ, ὑ]ιαῦ οα]] ποῦ γοιι 6ΟΥΗΙΗΟΥ, 
Απᾶ ]μβ πναςβ ἄοπο ἔτθο πιο; οπᾷ 51] Ὑγογο 
ἄναννη τρ ασαῖη {Πίο Ἡσαγοὴ. Απά Ῥο]ιο]ᾷ, ᾖἼνοχο 
Ἴνογο ηππρ(1α{6ΙΥ {νου πιοι αἱνοαάΥ οοπιο {ο 
6 Ἠοιιδο πν]ους 1 1να5, 5οπί {οπι 054168 1ο 11ο, 

Αγά Όιο δρϊτἰῦ Ῥαᾶο πιο ϱο Μι (μοι, ἀουδίίης 
ποὔήπςσ, Απά, ΙΠΟΥΘΟΥΟΣ, ἴλοςο εἰχκ Ὀτοίμτον 

αοοοιαηραπἰος πιο; απ πο οπ{θγος Ππίο ἴλο ππαη/ς 
Ἠομβο; απ Ίιο το]ᾷ ας, ου ο Πας βοοπ. ἴθ 
ΠΠοββΘησος Ίπ Ἠἱ5 Ἰοιδο, πο δίοοἆ απᾶ βαἷᾷ {ο 
Ἠπ» Φοπᾶ {ο 6ορρα, απά σα] {ου πο, Ὕ]ιοβο 
ΒΙΥΠΑΠΙΟ ἵ5 Ῥοίαυ, πιο ππΙ] {ο τοι γοτᾶς, ὮΥ 
πλίο] γοι απᾶ αἲ γοα» Ποιδο 81ο] Ὦο βαγοᾷ. 
Απᾶ ας 1 Ῥοσατ Ίο βρεα]ς, μια Ἠο]γ Μρὶπ {611 οἳ 
Έιθιη, 5 οἨ ἹΒ Ἰπ [ιδ Ῥθοϊηπίησ. ΊΤ]οπ 
χροπιοπηρογθᾷ ἴμο ἀοο]αναδίοη οἳ ἐιο Τον, Ίιουν Ἶς 

βαίᾷ, ὁσοἶη, ἠπᾷθαᾶ, ἀπιπιουδος 1η πναίθυ, Ὀυῦ τοι 

δα]] Ὃο Ἱπηπιουδεά ἵη ἴο Πο] Βρίϊθ. Ἀίποο, 
Ώιθη, αοά ραγνο ἔ1οιη ἴμο 8419 ο ῦ οσου ας Ἶθ 
ἀἱᾷ {ο τς, ποπ πο Ῥο]οτοά οἩ {ωρ Τιονά ἆοδας 

Οµδς Ὅλο πας Τ ναί Τ οοπ]ά απ μβίαπά 
6οάᾖ Ὕπαα {οΥ ΤΠεανᾶά {ιθεο {Ἠϊπρα 1ιοΥ 
ποιο αἴ]οηπί, απᾶ α]οτίῇοά ἀσᾶ, εαγίπᾳ, οά, 
Ώιθη, ἱπᾷςθεά, Πας αἷεο ρταπίοἁ {ο ἴο 66π10Β 
Πιο το[οτπιαδίοι {ο Ηΐο. 
Νου 1ογ πο νου 5οαἑ[οιοᾷ αἈτοας, προ 

νο Ῥουβοοι/ήοῦ ολα αχοβθ α ροπή Βίθριοπ, (αγ ε]- 
ε6 ας {αν ας Ῥμοπίοία, απά Όγρνας, απᾷ Αποσλ, 

βρθα]εῖηρ ύιθ πγοχά {ο ποπθ Ῥιΐ ἆοπβ. Απά βοπ1θ 
οἱ ἐνοπ πγθιθ ποπ οἳ Ογρτις απᾶ Ό7τοαπο, Ὢ1ο, 
παγ]πο οοπιο Πίο Απῑοσμ, βρο]ο {ο ο Ἠο]]οι- 
Ἰ6ΐ5, Ῥτοασλίπα {1ο σοβροὶἰ οἱ ὕιο Τιογά ὦοριφ. 
Απᾶ ἴιο παπά οἱ {πο Τουά πνας πΙζἩ {λοπι, από α 

ρτοαῦ πάπες Ῥομθενος απᾶ ἑατησςᾶ {ο ἐῑιο Τιογᾶ. 
Τ]ιοι Πάΐπσς οἱ οβο ὑμ]πσα σαπιο {ο ιο ος οἱ 
ἴλο οοπσγοραί]οἩ πν]]ο] πας Ίη ο ογαβα]οπι; απἆ 
λοΥ δοπὺ {οχι ῬαχπαβαΒ, ἴλαῦ ο βλοι]ᾶ σο 
Ώνουσ] ο Αποσμ; π]ο, Ὕ]οπ Ίιο οπ1πο απᾶ 
Ῥομο]ά {ιο σΥλοο οἳ ἄοἆ, πας ο]αᾶ, απᾶ οσ]ιουἑοᾷ 

{λθιῃ αἩ], Όλα η] Ῥήτροςδο οἱ Ἠσαγξ, νου ϱἰιοπ]ά 

θἆ]ιονο {ο ο Ἰονᾶ. Του Το πγας α ροοᾷ πια, 
απ Π]] οἱ ἔἶνο Ἠο]γ Βρ]ν1ὁ απἆ οὗ {α1ΐμ. Απᾶα 
ογοαί πα] {πιάο Ίνας αἀἆᾶθα {ο ο Ἰογᾶ. Τποη 

Ῥανπαβας ἀορατίος {ο Ταχεας {ο εθοΚ Ραα]. Απά 
πιο Ίο παπά {οππά Ἰπι, Ίιο Ὀτοισ]ί ΠΠ 1ο 
Απίζοσι. Απά 16 ο8πιο {ο ρ88ς 1λοῦ, ἀπτίπρ ἃ 
Ἠ]ιο]ο γθαν, {ον Ἱγουθ αβεοηρ]οά η Ὠιο οοἩ- 
βτοβαίοῦ, απᾶ {απσί α. ρτοαῦ πια] ὐπᾶο, Απά 
{ο ἀἱβοίρ]ος νοιο οα]]οά Ομηβήαπς ΕΠνδύ Ίπ 
Απίζοσι.. 

Απά 1π ἴλορδο ἆαγ5 Ργορ]ιοί5 οα1πο ἄογση {οι 
ὀονβαίοπι {ο Απάῑοσμ. Απᾶ οπθ οῇ ἔθπι, ηππιοά 

Άσθεβριςβ, Ἰανῖηςρ πίοοᾷ τρ πιαίο Κπονπ {τουβ] 
Όιο ρίνϊ6 μα ἴἶνονο πγου]ά Ῥο ο ρτουί {αππίηθ 
Ὀνγοισ]ιοιί αἲ]. νο απ, πΥλ]ο] οσσυντος ἴπ {ιο 
ἄαγς οἱ Οἰαπᾷ(1β. Τι ιο ἀἱδοίρ]θς, 6ΥΟΡΥ οπο9, 
ποσοοτάἶησ {ο ΠῖΦ αὐ1Π1ύγ, ἀείειπιπθᾶ {ο 5οπᾶ 16- 

Πο {ο ἴ]ιο Ὀτοίμτθη ἴλαί ἀτνο]ί 1Π ο πᾶσα ; Ισ 
Ώιογ αἱξο ἀἱά ; οπᾶ βεηῇ 16 το ὧο Ἡ]άᾷστε ὮΥ ιο 
Ῥαπάς οἳ Ῥανπαρας απᾶ απ]. 

ΧἩ.- Ἀου, αροτέ ελα ἠπις, Ἠενοῦ, {19 Ιΐπρ., 

βἰγθίο]λοά {οτ{μ 5 Ἱναπάς ἴο Ῥρονβθοιίο ορτίαίπ 
ΡΘΙΒΟΠΒ οἳ πο οοἩριθραίοη. Απάᾶ Ἡθδ ΚΙοᾶ 
ᾖαπιθβ, ἐἱιο Ῥνούιου οἱ οοἶνα, δι νο ϱποτᾶ. 

Απά Ῥθ6σαπξο Ἱο 6ο’ ἐαύ 16 Ῥ]θασοᾶ ἐμθ ᾖ6πς, ο 
Ῥχοοσθᾶσά {ανίμον {ο βεῖσο Ῥοΐοι απο. (Απᾶ 
Όιθη. Ὕθχθ 16 ἄαγς οἳ ἐμο τπ]οαγοποεᾶ 1οαΥ68.) 
Απά Πανίπς αρρτομενάθᾶ 1πι, Πο ρα Πτι ἵπ 
Ῥτήδοῦ, απᾶ ἀο]γογοά Ἠΐπι {ο {ουν απατἰθτηίοης 
οἳ βο]άΐονα, {ο σπα Ἰήπι, Ιπίεπάϊπα, α[ίο {πο 

Ῥαβεοτον, {ο Ῥνΐπς Ἠΐπι {ου{λ {ο ἐλο ροορίθ. Ἔ6- 
1ου, ἰμανοίονο, πας Ἱορί ἵη Ῥιΐροι, Ῥπή δατηθεύ 
Ῥχαγον, πΙμοαῦ οοαβίηρ, 3/88 πιαᾶρ ΤὮΥ 116 ο0ἵ- 
ρθρα Ίοη {ο αοά {ου Ἰήπι, 

Απιά π]θη Ἡσνοα ποπ]ά πατο Ῥνοιρ]έ τη 
{ογύ]ι, ἵπ ἴλιαί πἰρ]{, Ῥοίου γας 5Ἱδερίπρ Ώδύπασπ 
Όπο βοἰάίοι, Ῥουππᾶά πλ πο οἰαίπς; απᾶ 
Ἰουρθτβ, Ὀείουο ο ἄσροτ, ϱαατᾶσά Ίο ῥτίδοῃ. 
Απιά Ῥο]ο]ά α πιοβεοπσον οἳ 1ο Τοτὰά βἰοοᾷ Ώρα}, 
απᾶ α Ησλύ 6ιοπο 1π ἴλο ῥχΐδο», απᾶ, δωκίπς 
Ῥοΐον οη ἴλο 1ο, Ίο γο1βοά Ἠΐπα πρ, εαγΊπς, Βάδο 

πρ πἱο]]γ. Απά 118 ομαῖηβ {91 ο Γγοπι 15 
Ἰαπάς, Απ ἴἶιο πιοβεοπσσυ δαῖᾶᾷ {ο Ἠάπι, αῑτᾶ 
γουγβα]{[ απά Ῥίπᾶ οἩ γοἳς βαπᾶαΙδ. Απᾶ ο ἀῑά 
5ο. Απά ιο εαἱᾷ {ο Πα, Οα5ί γους ραπιοπύ 
ανοιπά γοα, απᾶ {01ΟΥ Ἰπο. Απᾶ Ῥοίοι πγοπύ 
οπύ απᾶ {ο]]οιγοᾷ Ἠϊπι, απά Ἰαὰ ποί ρογσοϊνεά 
Ενα πα πας ἄοπο ὮΥ 66 πιοββθησοΥ ἵα5 16Ἑ], 
Ῥαΐ (πουρ]έ ναί Ίο βα1ν α νἰδίοπ. 

26 

2ἱ 

28 
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10 

.ι 

οι {1ου Παά Ῥαξβδοά ο Πνδῦ απᾶ ιο 
βεοοπᾶ Ὑπίοϊι, Που σα1ιθ {0 Ίο Ίνοη ραΐθ, ἴλαῦ 
Ἰοαᾶβ Ιπίο Ίο οἱ; σοι οροποᾷ 5ροπίαηο- 
ουΒΙΥ ο ποπι; απᾶ 116Υ ποπύ οπἱ, απᾶ ραβςοὰ 
οἩ τοις] οπο βἱθοί. Απά {ουν Το] ιθ πιος- 
8οησας ἀαρατίοά {οι Ἠϊππ. που Ῥοΐου, Ἱαγ- 
Ίπσ ϱ0ΠΠΟ ο Ἰηήπιδο] αἱ, Νου 1 οονἰαπ]γ 

Ίποῦν Όιαί ἴλο Τιουὰ Ίιας εοπῦ Πἱ5 Πιθβδοησοτ, απά 

ας ἀο]νοιοά το οι οἳ ἴἶόο Ἱναπᾶς οὗ Ἠονοά, 

:Ἀπᾶ [γοηι αἱ ἴ]ο οχροοίαὐίοη οἳ ἴἶθ Ῥθορίθ οί 

15 

18 

14 Ἠ]οᾶα, πποπὀ ο Ἠοατ]κοη. 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

μο ους. 

Απάᾶ ὙΠοη νο πα οοπεἰάονοᾷ {16 πια[ίου, Ίο 

ποηύ {ο ἴμο ποπςο οὗ Μα:γ, ἴ]ο πποί]που οἳ ο], 

Ψ]ιο5θ 5ΙΥΠΑΠΙΘ ας Ματίς, πν]ουο ππαΠΥ ους 

αβεοπιυ]οᾷ, ρταγίπςσ. Απά Ὕ]οη Ίο Ἰεποσ]κοᾷ αὖ 
πο ἄοον οἳ Ίο σαΐο, α πιαὶά βονναπί, παπποᾷ 

Απά τουουση1ζίπο 
Ῥοΐου, γοίσο, εἶιο ἷά τοῦ οΏοι ἴιο σαΐο͵ {ου 

δἰαάποςςδ; Ότπὸ ταν ἵπ απᾶ ἴο]ά ἴλοπι ναί Ῥοίου 
ας ςἰαπζπρ Ῥοίουο ἴμθ ραΐο, Απᾶ Ώπογ εαϊᾷ 

το Ίου, σοι αἲο ο.2Υγ. Βαΐὸ εἰς οοηΠᾶσπί]τ 
α/Ἡγπιος ἰλαξ 16 πας ονοη 5ο. Τ]οι ἴἨδΥ εαἴς, 
10 1 Ἠΐ5 Ἰηοβδοπρον. Ῥπι Ῥοεΐονυ οοπ{ππος 
Κποοζϊπςρ. Απά που Ίο Ἰαᾷ οροπος {ο 
ἄοου, απᾷ εα’ Ἠάπι, {μου Ὢνουο αβοπίδησά, Ῥταόῦ 

μο, Ῥοοκοπίπς {ο {ποπ να ιο Παπᾶ {ο Όο 

απἰθί, ἀθοίαιοά {ο ἶιοπι Ίου ἐλο Τιονά Ιναά 
Ῥγοιιο]ιό Ἰΐνα ού οἱ ἴ]ο Ρτίδοη. Απά Πο φαί, 
(ο ἰο]] ἴιοβο ἐήπσς {ο «1165, απᾶ {ο ἴνθ Ῥτοί]- 
16Η. Απά 6 ἀορατίοά απᾶ πνοπύ {ο αποί]ου 
ρία08. 

Νου, α8 8οοπ α5 Τζ πας ἆαγ, ἴοτο Ὕας πο 

βιια]] εν απιοπο 6 βο]άϊου», α5 {ο Ὑμαῦ Παπά 
Ῥασοπιο οἳ Ῥοΐον. Απᾶ ποπ Ἠονοα μαά βοπρ]6 

{ου ήτα, απ τά πιοί ᾖπᾶ Ἰηπι, 1 οχκαπηϊηθᾶ {1ο 

Κοορους, απᾷ οοπιπιωπᾶθά Όιαῦ 1ου εποπ]ά Ῥο 

Ῥπαῦ το ἀθαίῃ. Απά ο ψοπί {ροπι ὁπᾶσα {ο 05- 
βα26., αγ αροάο σνο, 

Απά Ἡστοᾶ Ῥοεῖπο ομτασοᾷ αἲ έορδο οἱ Έντο 
απᾶ Φἱάοπ, {16Υ οὐπ1ς δι οπο αοσοτά {ο 1ήΠ, 
απᾷ, Ἰαγίης πιαζο Ἑ]αδίις, ἴἶιο Ἰϊπο5 οἸιαπιροι- 
Ἰαΐπ, ελίτ {θιᾶ, ἀθδίνοά Ῥθαοθ; Ῥθσσιδθ οί 

οουπίνΥ να βιρρογίοᾷ ὮΥ ἐῑο Ισ οοιπγ. 

Απά, οἩἳ απ. αρροϊπἰίοᾶ ἆαγ, Ἠονοά, αιταγοᾷ ἵπ 
χογαὶ αΏρατοὶ, ϱαΐ οη Ἰή5 οπο, απά πιαᾷθ α 

βρΏεθο]ι {ο ἶιοπ. Απᾶ {ιο ῃοορ]θ εἸοιίθς, 5αΥ- 
1ης, Τὸ 15 πο τοῖοο οἳ α ο, απἆ πού ο α πια. 
Απά Ἱππηθβ]α{αΙΥ α πιοββοησο» οἵἳ ο Τιογᾷ 

βπιοίο Ἰήπι Ῥοσαιβο ιο ἀἱᾷ ποὺ ρἶνο (οά {1θ 
81ο17. Απᾶ, Ἱανῖησ Ῥοοι οπίοη ὮΥ Ποτιβ, 116 
οχρῖτοᾶι 

Ῥαέ ιο πνονᾷ οἳ ἄοᾶ οοπ]παος {ο τος, απᾶ 
οχίοπᾷ. Απᾶ Ῥαγπαδας απᾶ Βαπ] τοίανπα οπι 
οθγιβα]οπι, οι που μα {α]β]]οά ιοί ππῖθ- 

γ, απᾶ ἐοο]ς σπΙ ἴ]οπα 9 οᾖτ, ΊΥ1οβο 6011 ΠαπηΘ 
πας Ματς. 

ΧΤΠΙ.--ΝΟοΥ ἴἶονο πθιο 1π {ο οοποτθςΔ{ἱΟΠ. 
Όναῦ οχἰρίεᾷ ἵπ ΑπΙοοι, οθνίαϊη Ῥτορ]μείς απά 
ἰδασ]θυς, αξ Ῥαγπαῦας αιιά ΘΙπιθρΠ, 1’11ο 15 οπ]]οᾶ 

Ν]σαυ, απᾶ ]μιοῖας ο ΟγτσπίαἩ, απᾶ Μαπαεῃ, 

π]ο Ἰαά Ῥουι Ὀνουσμέ τρ πΙν Ἠοτοά νο Το- 
Ἠ40Ἠ, απιᾷ απ]. 16 ἴ1ογ πθγο πηπὶδίονίης 
ἰο ἴο Τιονἆ, απά [πδήπς, Ώιο Πο]γ δρῖντς ραἱᾶ, 

Βθραταίο {ον πιο Ὥατπαβρας απά Φαταὶ {ο ο 

σγονῖς, {ον πο Τ Ἠανο οαἱ]οᾷ νο. Απά 

πῃθη {Π1οΥ Ἰαά {αδίοά, απ Ῥγαγεᾶ, απᾶ Ιαῖᾷ 

ἠιαῖν Παπᾶς οἩη. ἔλσπι, ἠιοΥ δοπί ἐστι ααγ. ο 

Ώι6γ, Ῥοΐπςο εοπί {ουὐι Ὦγ {μο ΗοΙγ ρίϊέ, ποπῦ 
ἄοπα 1πίο Βε]οισία; απά ἐοπος {μ6γ εαϊ]οᾷ Ἱπίο 
Ογρτις. Απά πΊοη {πο ππογο Ίπ δα]απαῖς, [116Υ 
Ῥνοπσ]οθᾶ τις πιονᾶ οἳ ἀοά ἵπ 6 5γηαροστιθ 
οἱ {ο σπα, απ 11οΥ Ἰας αἶδο ζομη ας ἴ]οαῖτ 

αὐἰοπζαπ{, Απά Ὑ]ισα 16 λα ροπο {μνοπο] 
ἴνο π]οἰο ἀβίαπᾶ ας {αρ α5 Ῥαρ]ιοῬ, νο {οππᾶ 
ᾱ οθγαῖη 8Ο1Ο6ΤΟΥ, α ἴαἱ5ο Ῥτορ]οεί, α. ἆθπ, 

π1οδθ παπι ας Ῥαγ-οδς---π]ιο Ίνα {1 ιο 

Ρτουοηβ!] οἱ {1ο οοππαΥ, Βευρίας Ῥαπ].ς, α Ῥτι- 
ἀοπό πιαη πο σα]]οᾷ {ου Ῥαγπαῦας απά Βασ], 
απά ἀρθβῖγοᾷ {ο Ίσαι Ίο πνοτᾶ οὗ ἀοᾶ. Ῥαΐ 
Ἰ]σππαβ, ιο 8οτοςχςθῦ ({οΥ 5ο 18 19 παπι, Ῥοίΐπς 
{παπβ]α{ος), ορροςθᾶ Ίλεπι, δοο]ίπσ {ο ἑπτη αβἰᾖθ 

Ώμθ Ῥτοσοπξα]. {γοπι ἐο {α1ΐμ. Τ]μοἨ Φαπ]. (αἱδο 
οασ]ιοά Ῥαμ1), β1]οᾶ γἰ(] ιο Ἠο]γ Βρίν]{, Μονίης 
Ἰοο]κοᾷ δατποςί]γ προτ Πήπη, βαἷᾱ, Ο {1 οἳ α]] 
Βι1Υ απᾶ αἲ] παβομίοί 5οη ΟΡ ἴλο Ῥον]], 
οπθπΙύ οἱ αἲΙ τςµίδοιβπθΒς, 1] γοι ποῦ 064869 
{ο Ῥουσογί ἴ]ιο τὶσ]έ ἵνασς οἱ ἴλο Ἰογᾶ Απά 
που Ῥομο]ά ο Ἱαπᾶ οἱ {1 Τιονά 15 προπ γοιι, 
θηά γοτι 5Ίια]] Όο Ῥ]πᾶ, πού βθοῖηρ πο εαΠ {ου α 
8οᾳ5οπ. «Απά Πππιθα(αζαΙγ ἴἼθυε {611 οπ Ἠΐπα ἃ 
τηῖςέ, απ ο, ἀατ]ισδς; οπά ο πεπύ αὐοπί 5οοῖς- 
πο 6ΟΙΠΟ Ῥογβοης {ο Ἴδαά Πΐπι ὃν Ίο Ἰαπάς, 
Τπεπ ο ρτοσυυπεπ], Πανίπς 5ο6η π]αί Ίνας 
ἄοπθ, Ῥο]ιετοᾶ, Ποίπρ, αδοπἰδηοᾶ αἱ ἐ1ο ἀοοίτίπο 

οἱ ιο Τιοτά. 

24 
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1δ ἈΑπᾶ, Ἰοορίηςρ ἔτοπι Ῥαρμοβ, {Πο π]ιο ποιθ 
ψὶ Ῥαι]. οαπιο ἱπίο Ῥουρα οἱ Ῥαπιρηήῆα; απᾶ 
1ομπ, ἀοραγάπα οτι έλοπι, τοίαγηθᾶ ἰπίο ὦἆαυα- 

ΒΕ]ΟΤΗ. 

14 ἍἎἈῬπαί ἴλογ {Ἰοπιεοίτοςδ, ἀεραχίίπο ἔγοτα Ῥοχρα, 
οὔππο ἰπίο Απῑοσι οἳ Ῥ]δίδία, απά πγοπύ Ἱπίο ιο 
βγπαροσπο οἩ. {ιο ϱαρΌα(ᾖ-άαγ, απᾶ δαῦ ἄοππ. 

16 Απᾶ, αἲίον ο γοπᾶ]πο οἳ Ίο απ απᾶ ιο 
Ῥτορμοίς, ιο τ]ους οἱ ο ϱΥπαβοσαθ ϱοπύ Το 
Ίλθπα, αγΊπα, ῬγοίλνοἨ, 1 γοι Ἠαπνο ο πονᾷ οἱ 
οχ]ογίαίοπ {ον έιο ΡθοΡία, ἄροα]ς 1δ. 

16. Ίδη Ῥαπ] βρἰοοᾷ αῥ, απᾶ Νανίης δι Ἰ]ς 
λαπάᾶ, Ίο οαἱᾷ: 1θνασο]ίος; απᾶ οι π]μο [σαν 

11 αοᾶ, Ἰοαχκοπ. Ίο ἀοἆ οἳ {6 ροορ]ο οιοξθ 
ον Ταίμους απά οχα]ίοᾷ πο Ῥοορ]ο, π]ιοπ 116γ 
ἀἆπο]ῦ 5 βὔαηπθοΥΡ Ἰηπ ιο Ἰαπᾶ οἳ Ἠουρί, απά 

ση α ]ήση αππι πο Ῥτοισμί {ματι ου οἳ 16. 
186 Απά {οΥ αὗοπί μο ρομοᾷ οἳ {ογίγ γουἳς ο 
19 πουν θιθά {Ἴθιη 1π ἴἶο ἸνΠάσιπθες, Απιᾶ πν]οιι 

Ἡθ οί 5ηη]θοίοά 5ονοη πθίίοης, ἵπ ἶμο Ἰαπᾷ οἳ 

Όαπααπ, Ἡο ἀἰν]άσά ἐμαῖν Ἰαηᾷ {ο ἴλοιι ὮΥ 1οῦ. 
90 Απά α[ίον Έλοςο ᾖήπσς, ἁπτίπο αὐοπί {ουν Ἡπη- 

ἀνοά απᾶ ΠΠ ταανς, 16 ϱ4Υ6 ἴ]οπι πᾶρςς απ 1] 

Φπηπο], ἴο Ῥτγορ]οῦ, 

2ἱ Απ αίίον ἴλαῦ ἴλλου αξ]κοᾶ α Ἰπο {ον Ί]οπι- 
ϱοἱνθθ. Απά ἄοά σγαπίοᾷ 1ο ἔλοπι Φα]. ἴἶιο 6οπ 
οἱ ΙῑδΗ, α π]αη οῇ {ο ὑπΐρο οἱ Ῥοπ]απη, ἀποίπα 

29 ΤοΥ γθα. Απά Ἱανίης τοπιονυθᾷ Ἰΐπι, Ίο 

χαὶςδοί πρ {ου ἴλοπι Ώαν]ᾷ, {ο Ῥο Ἱεΐπο ; {ο πλοπι 
415ο ο {οβήβοά, εαγίπα, “Ι Ἰανο {οιπιᾶ Ῥανίά, 

Όνο 6οἩ οἳ ᾖσ55ο, α, πιαἩ α[ίοῦ πΥ οὗπ Ἰθανέ) 

29 ν]ο Αμα] ῥρογίοτηι αἱ] ΤΙΥ ἀοείνο Ο6 τής 

ΙΠΩΠ’5 θοοᾷ Ίαδ αοᾶ, αοοονθΊηρ {ο Ῥγοπιἱρο, 
24 Ῥτοπσ]έ πρ {ου 1δγασὶ α. βαγίουι---ἆοβας; ζο]π 

Ἱανίης Πτεί ργοβο]οᾶ, Ὀθίονο Ἠ8 οπίναποθ οη 
ᾖή9 1ο2]1ς, 4η. ἀπιπηθνβῖοη οἱ γο[ονπ]αίοπ {ο α]] ἴ]ιο 

25 Ῥοορ]ο οἱ Ιβγασ]. Νου π]ή]ο ο]π ας οΟΠῃ- 
Ρἰοῦίπο 116 6911150, Ίνο βαἷᾶᾷ, Ἠ/ποιι ἆο γοι 51)- 
Ῥοβο 11ο {ο Ὀαῦ. Ἰ απ ποῖ]Ἰο, ἎῬαί Ῥο]ιο]ά, οπο 

Ἰ5 οοιηῖπς α[ίου πια, ἴ]ιο εἶιοσς οἱ π]οςο {σοῦ Τ απι 

26 ποῖ τοτγ {ο 1οοδο,. ἨἩνοίλμτοι, 6οη8 οἳ {6 τἍσθ 

οἳ ΑΡναµαπι, απ (Ἴοβο απιοπς γοι Πο {σαν 
ἀοά, ἰο γοι ἵᾳ ἴμο πνονά οἳ ]ς βα]ναίίοι βθη, 

97 ου {µογ ππο ἄν] 1π οἆοντιδαίσπ, απ ἠνον 

111015, ποί Ἐποπίπο Ἠήπῃ, απά {μο πἰξοναποσς ος 

Ώνο Ῥγορλοίς, πο] αἲο τους οΥΟΥΥ παρυα{Ἡ, 
28 Ἰανο, ἵπ οοπάθιππίησ Ἰήπα, {α1ῇΗ ο έμοπι. Απά 

αἱιοιβ]ι 6116Υ {ουπά πού ἐμο ]σαδί ο815ο οἱ ἆσαί]ι 

Ίπ Ἠπι, γοῦ Όαγ ἀθεῖνθοᾶ Ῥ]]αίο {ο Ῥαί πι Το 
ἀσαίμ. Απά πΊοι {μογ λα (ΠΠ]οᾷ αἰὶ Πιαῦ 29 

πας υλθη οἳ Επι, που ἐσοῖς Ἠήπι ἄονη {γοπι 

Όπο 06, απ ]αΐἆ Επι 1 α 5ορπἱομχο. Ῥαΐέ ἄοά 50 
χαὶεθοά Ἰήπι ἴνοπι {ο ἆσαᾶς απᾶ Το Ίνας βοοπ 91 

πΙΟΠΥ ἆαγβ Ὦγ Ἴιοβο π]ο οιπιο πρ σηὀ ἡῖπι 

Ίο (ἀ.]]οο Ιπίο «6γ1βα]οπι, πμο αἲο άς σνιί- 

η0β505 {ο {πο Ῥοορίο. Απάᾶ πο ατο ἀθο]ατίης ἰο ὅδ 
γοι ρίαά Πάπας, ου ιοί νο Ῥτοππίβο, πμίο] 
γγάς πιαάθ {ο (ο {αΐμουΒ, ἄοά Ίιας οοπιρ]αίείγ 58 
ζα]ῇηοά ἐ]ο 6απηθ το τι5 ἠλαῖτ ομάτεα, 18 ΠανΊπο 

γαϊσοᾷ πρ ὧθθις; ας ΙΤ ἶ5 αἱξδο ντ] ρίοη 1π {ο 

Εθοοπά Ῥρα]η, '' Του αγ πΙΥ ΘΟµ, {ο-ἆαγ 1 Ίάνο 

Ῥοςούίοι μοο.” Απά {μα ο ναϊεοά Ἱι αρ 84 
{οπι ἴμο ἀσαά, ηο ΠΟΤΟ {0 1ΟΠΥΠ Το οο ΠΡΟΣ, 

11ο ϱαιᾶ Ένας, ΤΙ πν] ρ]νο {ο γοι ιο {α1 ηνία] 

πιογοῖος οἱ Ὠσανίά,». ἸΝΠογείοτο Ἱο εαὖς αἱςο, ἵπ 96 
αποί]αν ᾖφαΐπι, '' Ἔμοι πν]έ πού οἶνο τρ 01γ Πο 
Όπο {ο 5οο οογγηρήομ,”  Έου Ὀανι, Ιπᾷοσᾷ, 968 
α{ίθυ Ίιο Ἴαᾷ βουναά 5 οἵπη σοπογαξίοηπ ΌΥ ἔα 

ση] οἳ αοάα, {οᾖ αβ]οορ, απά ας αἆζθά {ο Ἱΐς 
{ήμουν 5, απά. δασν οογτπρύίοπ.. ΕΒιΐ 11ο ποπ ἄοά 87 
γαϊθοᾷ αραῖη, ὧᾷ πού 506 οοΠΡΙΙΟΠ. 

Ῥο 16 ἵςκπουη {ο γοι {μογοίοτα, Ὀτοίμγον, ἐἶναῦ 98 

Ώλγοισ]ι {μί5 Ῥευσοη 8 αηποιιποοᾷ {ο γοι ἴθ {ου- 

σίνοποςς οί βἶπδ. Απά Ὦγ Πΐπι 41] ἐμαί Ώε]σνο 99 
416 ΙαβΗβοᾶᾷ {οπι ο Ἠπσς {νοπι πγΙομ τοι 

οοπ]ᾷ ποῦ Ὦο Ἱπδμ[οά ὮΥ ιο Ίαν οἳ Ἠοεοβ. 
Ῥοπανο, ἐμπθῃ, Ἰο8ῦ λλαί οοπιθ προπ γοι πμ]ο] 15 40 

πτίθίοη ἵπ {πο Ῥτορμοί5; ἙῬο]λο]ά, τοι ἀοερίεοις, 41 
απά ποπάσν απᾶ Ῥ6ι15μ, Του Τ οχοοιίο αι πνοτ]ς 
Ἰπ γοιν ἄαγςδ, α ουῖς πλ]οἩ γοι αν] ποῖ Ῥο- 
δυο, {λοπρ]ι απὖ οπο βποι]ά {α11Υ ἄσο]ατο 16 {ο 

γοι. Απαᾶ αξ {ιοΥ Ὑοτο ροἵπρ ομΐ, ιο (θπ]ος 49 

Ῥοβοισ]έ απ, ἡλαῦ ιοδο πονάς πιὶση{ Το 
Ερο]κου {ο ἴἶοπι {ο πεχύ 5αΏραίμ. Νοπυ οι 48 
Όιο οοπογθσα[]οπ πας ἀἴδροιβεᾶ, πιαπγ οἱ Πιο 
ἆοψ8 απᾶ τοµοίοις Ῥτοβο]γίος {ο]]οποῦ Ῥατ] 
απά Ῥαμμαβρας, 1ο, ο ἀνοξεῖης {λοπι, Ρογβιαᾶοά 

Όιθιη {ο Ῥοίβθυονο ἵμ {6 οπ,ασο οἳ ἄοά. Διά 44 
οπ Ἠιο ποχί 5αῦδαί], α]πιοβί ἴο λοἱο οἱ αδ- 
οπιΏ]οά {ο Ίιθαγ ἐἶο ποτά οἳ ἀἄοᾶ. ῬΒταῖ Ἡ]ιοι 46 
Έιο ὀθυ5 δαν ο πια] ππάσε, 41ου πονγο Π]]οᾶ 

πλ]ι τος], απᾶ βρο]κο ασαϊηςύ ἴ]ιοβο ἴλήπος πη]ιίο]ι 
πνογο εροζαη ὮΥ Ῥαπ], οοπ/ταάἰοίης απά τουἱ]- 
1ης. Του Ῥαα] απᾶ ῬΒατπαῦας Ῥοσαπιο Ὀο]ά, 46 
απ βαἱά; ΤΠ Ύν8 ποοσβδανΥ {αί ἴἶο πνονά οἱ 
αοᾶ εἱου]ά Πνδί ηατο Ῥθει 6ρο]απ {ο γοι. Ῥπέό 
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βοοΐπρ Υοι Ῥραύ ἰ6 Ποπ γοι, απᾶ Ἰπᾶᾷρο γοιι- 
βο]νος πΊγΟΣΙΊΥ οἱ ο ονοτ]αξίπο 1ΐο, Ῥομο]ά 
πο {1η Το {ο ᾱοπί]ο5. Ίδου 5ο Ἰας {ιο Ἰωονᾶ 
οοιηιπαηάοᾷ τς, δαγίηο; 1 Ἰαγο Ῥ]αοεᾶ γοιι {ο 
α Ισμί οἳ παίῖοπς λαῦ γοι πιὶσιέ Ῥο {ου εα]να- 
Ώοη οΥοῦ Το {ο ος οἱ νο δανέι, Όπ Πορτίπς 

Ώμς ιο οπίί]ος το]οίοσᾶ, απά ο]ον]ῇοά ο 
πογᾷ οἵ ἴ]ιο Ἠονά, αά αξ 1ΠΑ1Υ, 45 '6υθ ἀοίοι- 

πηηοᾶ {ο ονογ]αδτηρ Π{6, Ῥο]ονοί. Απά ιο 
πγονᾶ ο{ ἴἱιο Τιονά πας ραρἡσ]οᾶ (ἠτγοιρ]οτί α]ἱ 
λο γοσίοπ. Ῥαΐ {μο ἆθινς 5άντος πρ Όλο ἀονοιί 
απά Ἱοπογα)]θ Ἱγοιποῃ, απ ἐῑνο οίοί Ἱποη οἳ ἴἶιο 

οἳψ, απά γαἰςοᾷ α. Ῥονδοσπθῖοι ασαϊπεῦ Ῥαυ] απᾶ 

Ῥαγπαβαξ, αιιᾷ οχρο]]θοᾷ σι οτί ο ἠιοῖν Ὄου- 

ἀοιδ. ἨἙιῦ Ώπδγ 5Ἰοοἷ ο έἐλο ἀππδί οἳ ἐλλοῖν {οοί 
ασαἶπδί {λοπι, απᾶ πγουί Ιπίο Ἱοοπήα, Απᾶ ἐ]ο 
4ἱβοῖρ]οδ ποτο Π]]εά πνΙἠ] 107 απᾶ πΙζ] {11ο Ἠοἱγ 
Θρϊτίε, 

ΧΤΥ.--Ακυ Τέοσοιννθᾶ 1η Τοοπίηι, ἐλαί 61ου, 
αὖ 116 ΕΩπιΘ πιο, ποπί Ίπίο ἴμο 5γασοσιθ οί 
Ώιο 11915, απά εροκο 5ο ἴλμαί ο στσαῦ πι] έαᾶο, 

Ῥοΐι οἳ ὧιο ὦἆο1σβ, απᾶ αἶεο οἳ ο Ἡσο]]οιϊςίς, 

Ῥο]ονοά. Βαῦ ο ππρο]σνίπο 26ι5 αἶνγος τρ 

έιο ἀοπ/ά]ο5, απά ἀἰξαΠοοίος ἐἰνοῖν πηϊπζ5 ασαἰηςύ 

Ώιο Ῥγδίηνοη, Του α Ίοπο πιο, {ιονοίογο, ἴ]ιοΥ 

οοπἠπασᾷ {μονο ερθα]είπσ Ῥο]ά]γ γθβρασίίπο ἐ6 

Ἰονᾷ 1νμο αἰοδίθά {ιο πνονὰ οἱ Ἠ15 ρΊαος, ργαηί- 
πρ βἶση5 απᾶ ποπᾶσν {ο Ῥο ἆοπο Ὦγ ῑοῖν 

λαπᾶς, 

Ῥαῦ ἴμο πιπ]Πιᾶο οἳ ιο οἱ γα ἀἰνίᾶοᾶ. 
Φοπιθ 616 πηϊ]ι πο σης, απάἆ [νο οὔ]ιους πγ(] 

Ώιο Αροςί]θ. Απᾶ π]ιοη ἔἶογο Ίγαθ αι 1αδ]ι, Ῥο ία 
ΡΥ ἴιο (οπίϊ]ᾳ5, απᾶ αἱξο ὮΥ ἴἶο ζοπς ση]ι Ε]ιοῖτ 
111935, {0 15ο έουι βρ1{οβι]]γ, απ {ο δίέοπο ἔλοπι, 

6ποΥ, Ῥοῖπο αππαχο ος 1ῇ, Ποᾷ ἄοππ Ππίο Ἰγδίνα 
οπᾶ Ώουρο, οἱ ορ οἱ Ἰμγοποπῖα, απ 1Π{ο 1ο ϱ]- 

γουη(1πρ οοπΠίΥ. Απά {λογο ἴἶιογ απποιηοθἆ 

Όιθ σοβρο]. 
Απά, α οθυ{αίη πια 1η Ἰωγδίνα Ίνας αἱ πα, Ίπι- 

Ροΐοπό 1Ἠ 119 {9οί, α ομἱρρ]ο ἤνοιι Ἠΐ5 Ῥϊγίϊι ς σν]ιο 
Ἰαά. πογο; πγα]]κοί. Τ]ο ραϊπο Ἰθανᾶ Ῥατ] 

Βροαίς: πο, Ἰοο]ίπο {πίοη{ΙΥ ρου Ἰήπα, απᾶ 

ροτοοϊνίπο ἰιαῦ Ίο Ἰναά {πι {ο Ῥο Ἰοα]σᾶ, 

βαϊά ν α Ἰοπᾷ γοίοθ, Θίαπᾶ πργίσἩέ οἩ γοιν) 
{οοῦ.. Απά Ίο Ἰοαροί απά πνα]]κοά, Απᾶ νοη 

Ώιο Ῥοορ]θ 5α1ν γιού Ῥαυ] Ἰαά ἆοπο, {Που χαἰβοᾶ 
Ειοῖν γοῖσοβ, βαΥΊπς 1π ο Ἰμγοποπίαι, Το σος 

83Ο 00ΠΙ9 ἄοπνη {ο τπβ, ἵπ {ο Ικοπθςς ος πἹθῃ. 
Λπά ο οα]]θᾶ Ῥανπαβας, 7615, απᾶ Ῥαπ], 
ΤΓο11Θ8, Ῥοσαιδθ Ίο Ίνας {ο οἰ]οί 8βοβος. 

Τ]ιοι Όιο ργ]θδῦ οἱ ὅῑο Ζους ναί τνας Ὀσίους ἴμο 
οἳγ, Ὀνουισ]ίῦ οχθη απᾶ ραν]απάᾶς {ο ἴλο ραΐσς, 
απᾶ, πϊζ πο Ῥθορ]θ, πἰδ]θᾶ {ο ος αποῖΠορδ 
ἔο ἐλεπο. ὧΝ Η1οἩ Ἱν]ση [πο ΑΡοξίος, Ῥανπαλαξ 

απᾶ Ῥαυ1, Ἰιοανᾶ, {Π6γ τοπῦ Ὠιοῖν οἰοῦ]μος, απά 

Ἰοπυροᾶ {ονζι Ιπίο ἴο ονονά, ουγίπς οτί, απᾶ ] 

βαγΊησ, ΙΓΗΥ ἆο γοι ἆο πας πας ὝΤο αγο 
πιοη οΓ Η]κο παύαγο ππΙ( ΥοἩΥδο]νοβ, ἀοο]ανίπρ {ο 
γοι σ]αά ἠἰάΐπος, ἐἶναί τοι εοιι]ά ἔπτπ Γ1ο1η Ίιθδο 
γαπὶ ο {ο Ίο Ἰγίπς (οά, ο πιαίο ιο 
Ίδανου, απ. ιο οατίμ, απᾶ ἰμο 6οα, απᾷ αἱ 

Ώήπσα ὑπαῦ ατο Τη {θπις Ὢμο, ἵπ πο αρος ρας, 
βι/ονοᾷ αἲ] {1ο παίοηθ {ο σο ον {π οῖν οΨΏ 
παγς. Νογονί]ο]αςς, Ίιο ἀῑᾷ ποῦ Ίσανο 1ήπιδο]{ 

ππἡλοιῦ ἱσςβΙππο”Σ, 1η ἐλμαί Ίο ἀἷᾷ ροοᾶ, απᾶ σανο 

γοι ταῖπ {ΟΙ Ί1θαγοἨ, απᾶ {π ([α] 86αξΟΠΡ, β111ηρ: 

Σου. Ἱοανίς η(Ἡ {οοὰ απἆ ρ]αάπος. Απαᾶ πῖθι 
ἶιοβο εαγΊπρ ἴλογ 5οαχσοΙγ ταςύναἶπθά ἴλο ροορ]ο, 
Ὠναί ιογ αῑὰ τοῦ οὔθν 5αο]ῇοο ἴο ἐμοιι. . Τμου 
ύ σοι ο81πο οΥοΥ ῴοπι Απζοσμ απά Ἱοοπίσίη : απᾶ 
Πανίῖησ Ῥονειαάσα Ίο πι] αᾷος, απά Ἱανίπρ 

βίοποᾶ αμ], που πνουο ἀνασσίπρ Ἰήπη οιιῦ οἱ ἴἶιο 

οἱψ, βαρροβίης αῦ Ίιο ἵνας ἆθαᾶ. Ἐαΐ, ]]ο 

Ώιο ἀἱδοίρ]ος πσουθ εἰαπάίπο αροιί ἸΗτ, τ1δίπρ πρ, 

Μο οπ{οιθᾷ Ιπίο {ιο ο. Απά {πο ποχύ αγ Ἰο 
νου οσῦ νι Βανπαβας 1πίο ὨοιῬο. Απά γιου 
{μου λαἆ αππουησθᾷ ἴ]ο σ]αᾶ ἠάΐπρς {ο ναί οἳ, 
απᾶ πιαᾷθ ΠΠΑΠΥ ἀἱξοίριθς, ἴ1ογ τοὐπιποᾶ {πίο 

Ἰψδίγα, απᾶ Τοοπίπα, απᾶ ΑπΙΟΟΗ, οοπΠτΙΙΠΡ’ 

τμ βοἩ]5 οἱ ὁ1θ «ἱβοῖρ]ος, οχ]ον πρ ύποπι {ο οοΙ- 
Έπαο 1η πο {αἴ]ῃ, αγπρ ὑναῦ νο πιαςύ, ΠπγοΙρ]ι 
1ηπο] ή ρπ]αΜοπ, οπίθυ {πο 1ο Ἰϊηπσάοπι ος 
ἀοᾶ. Απᾶ, Ἱαγίπο αρροϊπίοά {ος {μοι ο]άσοις 
1η ΘΥΟΙΥ οοΠργοραῇίοη, απᾶ Ἱανίπς Ῥναγος νο 

{πβήπρς, {1οΥ οοιπιηθπάθά ἔθπι {ο ιο Του, ἵπ 
πγ]ιοπη 1ο; Ῥομσογεᾶ. Απά, ἸἹανίπο Ῥαδεες 
Ώτουρ]ι Ῥϊδιᾶϊα, ἴΠοΥγ σαπ1θ {ο Ῥαπιρ]γ]ς, Απά 
π]θη 11ΟΥ Παᾶ ϱρο]κθυ ἴ]ο πονᾷ ἵπ Ῥοτσα, ον 
πγθηῦ 4ο η Ιπίο ΑἰίαΙα; απᾶ ἐ]οποο 61ου 5αϊ]οά 
{ο ΑπίΙοο], ]ιοπσο [6Υ Ἰμαᾶ Ώοσπ οοπηπιοπᾶθᾷ 
{ο {ο σνγασοο οῇ ἄοά, {ου ὧν ποτ] πγ]ήοὮ Όπου 

ρον/ουηθᾶ. 
Απᾶ πΊοη. {1πογ σαπιθ, απιᾶ Ἰω. αββοπιρ]οίῖ ιο 

οοπρτθρα{ίο, {16Ύ τοἰιθαγβθᾶ αἱ] ἐαί αοά Ἱιαά 
ἀοπο τν] δια, απᾶ {ναί Ἰο Ἠαᾷ ορθπεᾶ α ἄοου 

13 

29 



ΑΟ15 ΟΡ ΤΠΕ ΑΡΟΡΤΙΗΡ, 200 

28 

ιν 

σ5 

σα 

-πο 

ς2 

1 σὉ 

1 Γ- 

13 

18 

14 

οἱ {161 {ο {πο παοπΒ. Απά ο οοπ(πποί πο 
Ἠήέ]ο πιο ση] ιο ἀἰδοίρίος. 

ΚΥ.--ΑκὈ οοτίαῖη Ῥογβοης {μαί ο.πηὸ ἄοση 
ᾖνοπη ο ιάσα, ἴαπσ]ιὸ Ίο Ὀνδίμτθῃ, φαγύις, Ὁ η- 
198" οι αἲο οἰτοιπιοῖϊθς αἴίου {ο οπδίοηι ος 
10568, γοι οηπ πού Ὦο βανοᾶ. ποπ, ὑπογοίους, 

Ῥαυ]. απᾶ Ῥαγπαβαδ Ἰαᾷ πο Πδέ]ο ἀῑξεοπδίοι απᾶ 
ἰδοιιδείου. πμ μοι, Ώου ἀθίονππιπος {λα 

Ρατ] απᾶ Ῥαγπαῦας απά οογ[αϊη ολους οἱ οι, 

Β]οα]ᾷ σο Ἱρ Ιπίο 6ογιβδβ]θΏ {ο ο Αροβί]ος 
απᾶ οἰάοι αροαό {6 αποθήοῃ, Απά Ῥοίης 
Ἠνοιο]έ οἱ Ειοίτ Ίναγ ὮΥ ιο οοπργοραἶομ, 1ου 
Ραβέος ἐμνοισ]ι Ῥ]ιοπίοῖα αιά Θαπιαλία, ἀοσο]αγ]πο 
έιο οοηνογβῖοπ ος ἴο (θπί]ος; απά οπιισοᾷ 

αγουῦ 10Υ ο αἰ] ένο Ῥνοί]νοι. 

Άπά Ἠ]οη Ίου Ἱονο οοπιθ Ιπίο ϱοὔπβα]οπη, 
{ου Ίνουο τοσσοἰνοᾷ Ὁγ ο οοπο'θσα{ἶοπ, απᾶ ΡΥ 

Ώιθ Λροδί]ος αμά οἰάσνς, αμᾶ {Πιογ ἄοο]ατοά αἱ 
ἠήπος μαί ἄοά Πα ἆοπο Ὦγ δια. ἈΒπῦ βοπιο 
ος το εοοῦ οἱ {νο ἙῬ]αγίδοσς, Ὢ ο Ὀσ[σγοσᾶ, 1οξθ 

πρ, 5αγ1ηο, ἐιαῦ 16 αφ πθοοξξαῦΥ {ο οἰγοπιησοίδο 

ἸλοἨ], απά ἴο οοπιμιαπς ἱμοπα το Ἴκοορ {ιο ἶαχν οὗ 
Μοξος. 

Απᾶ πο Αροβίιος απά οἰάθνς οππιο {οσοί]ου 

{ο οοηρίάου οἳ ᾖμβ ππαίίου, Απά π]λοι Έιονο 

Ἰαᾶ. Ῥουν. 1ηο]ι ἀῑδοιιβδίου, Ῥοΐου 1ο56 τρ απά 

βπὶα {ο ποπ, ἨῬνοίμνοι, Υοι «που ἐμοῦ αὖὐ Πνδί 

άοά πιαᾷο οἱοίσο απποπς τα, ἐιαῦ το άοπ/Ι168, 

ὮΥ. πι πιουίμ, 5μοτ]ά σαν ο πονᾶᾷ οἱ ιο 
(.,οεροε!, απά Ῥομσνο. Απά ἀοᾶ, πγ]ιο Ἰκποινα {ο 

ἸἨοαχ{δ, Όοχο Ἴοηι ΤοδΠΙΟΝΣ, αἰνίηο έλοπι {1ο 
Ἠο1γ Ερϊγῖῇ, 6Υ6Ἡ 5 {ο 115; απᾶ Ῥαΐ πο ἀἰ[ᾖον- 
6µ69 Ῥοΐνοση 15 απά {λοπι, Παγῖπς Ῥυτ]ῇοά ἠιοὶτ 
Ἰομγῦδ ὮΥ πο {α11, Ἀοῦ, ἠ]ογθίογθ, ΥΊΙΥ ἆο 
γοα γ ἀοᾶᾷ Ὦγ ραξῖης α Υοκο ἩΡΟΠ ιο ποο]ς 
ος ιο ἀῑδοίρ]σς, πν]ήσ]. ποϊίον Οἱ {911οΥ8, που 
πο, ποιο αὐ]ο {ο ροαν 7 Ῥαἳ, ἠλτοιισ]ι ἴ]ιο ογ860 

οἳ ἐς Τιογᾷ θεια, Ίνο Ἠο]ίονο {λα νο 5 α]] Ὦο 
βανοᾷ, 6ο 38 {1οΥ. 

ΤἼιου αἲ] {16 πια] ὑπᾶο Ίγογο εἰ]οπί, απᾶ Ἱοατὰ 

Ῥαχηαρας απᾶ Ῥαπἱ ἀοο]αγίπο πν]ιαξ αἶσπρ απἀ 
ποπάοις ἄοά ᾖαὰ πτοιιο]ηό απιοπςσ ένο ἀοπίί]ος 
ΡΥ {ἶαπι. 

Απ αἴνοιυ 1θΥ στους αἰ]οηί, ἆαμπος αἆναςβδοῦ 
ιδια, βαγίηα, Ώγοί]γθη, ιοατ]κοη {ο πιο, Βίπιοοτ 
λα8 ἀθο]ανοᾷ Ίου ἄοά ᾖτρύ υίβἰέοᾷ ἴῑνο (οπί]ο», 

{ο ἴακο οἱ οἱ 1Ἠθ6πι, α Ῥοορίο {ον 5 παπιο, 

Απ τζιν ἐ]ς ιο πγοτᾶς οἳ ἴ]ιο ρτορμοῖςδ 4ΡΥ00 ; 
ας {6 ἵ οτί ίοη, Αίίοι Ες 1 πΙΗἩ τοίανη, Απᾶ 

νΠ1 τοι ]ᾷ Πιο ἐαβογπασ]ο οἳ Ὁανιά αν]ήος 16 
{αμῇου ἄονπ, απά Ἱ υΙ] τορι]ά τς αίας, απά 1 

ΜΙΠ ϱοΐ 16 πρ; Μιαῦ ο τοδὺ οἱ Ίο πιαγ 5οο]ς 
α{ίον {μα Τον, ονοι αἲὶ ἐιο παὐίοπς, προῃ Ἱνλοπι 

ΠΙΥ πστης ἵς ομ]ἱος, 5αγ5 ιο Τιονᾷ, π]ιο ἆοσςδ αἲΙ 

Ώιορο {ΠΙπρς, ΙΚπούη {ο αοά ᾖοπι ουογ]ακίίπς 
4.0 α]] 15 νου], Ἰ]θγοίονο πι Ἱπάσπιοπί ἶ5, 

ποῦ {ο γουρ]ο {μοβ πγ]ιο {οπι 4ΠΙΟΠΘ {1ο (οπ- 
Ώ]ο (ατα {ο ἀἄοά; Ὀπί {ο Ἡγ]ίο {ο οπι, Πναί 
Όπου αὐκίαῖπ (νοπι Ῥο]]ιάοης οἳ ιο 1ος, απά 
{ονπ]σαΊοη, απᾶ {πίηος βἰαπο]οά, απᾶ Ῥ]ουά. 
Ῥου, ᾖνοπι αποϊοπί πιθς, Ἄ[οβες ας, ἵπ ΘΥΟΥΥ 

οἱ ψ, Όοξο π]ο Ῥγοβο]ι Ἠάπι, Ὀδῖης τοας {π. {ᾖλο 

β7ηΔΦΟςΊ05 οΥοῦΥ 5αὈραίῃ. 

Του. 16 Ῥ]οαδοά ἴἶο Αγροβί]ον απ {ιο ο]άους, 
αν] {πο μοἷο οοποτοσαοπ, {ο 5οπᾶ οἸοβοπ 
πιοη, {90π1 811ΟΠςσ Π1οπ]δο]νοβ, {ο ΑπῑΟσΗ, Ὑγλί]ι 

Ῥαα] απᾷ ΒατηΒΡΕΡ;-- πας, 5απαπηοᾷ Ῥαγδαῤας, 
απά οἶ]ας, ους πρ ΠΊΟΏ ΠΙΟΠΡ ιο Ῥτοίμτοι., 
Απά Ώιογ Ἡτοίο Ὦγ Όλο ἔμοβο τυογάςι--Ἔλο 3 
ΑΡΟΡΙΙ68, ατιᾷ οἰάθνς, απ Ῥτοῦμγου, ϱ1οσηο--- 

ο ἴ]ο Ῥνού]ινοιι οἱ ἐἶιο ἄοπβ]ος Ἱπ ΑηΗΟσΙ, απᾶ 

Ὀγνία, απᾶ Ο]]οῖία. ΘὈίπσοο Ίο Ίαγο Ἠθαγα, ναί 

ΒΟΙΠΟ ΠΟΙΒΟΠ5 ο οπύ οτῦ {νοπα ιβ, Ἱανο ἐτοι]- 

Ρ]6ᾷ γοιι πνθ πνους, 5 0νου πο Υοτ 5οπἱς, ΕΥ- 

πα, οι ππαδύ Ῥο οἰνοιπιοίβαά, απᾶ Ἱκσοορ ἴο 
Ία1; ο Ν]Ποπι Νο βαΥθ πο σοπππαπάπιοπό; 16 
εοοπιαᾷ σοοᾷ {ο ας, ϱεῖησ αβεοπιΌίθά πἰ( ος 
ποοοτᾷ, {ο 5οηᾷ οἩοδεῃ πηοη {ο Το, σἰθ]ι οἵι) Ῥο- 

Ίοτοεά Ῥαγπαῦδας απᾷ Ταν]: πποπ Ὢ]ο Ίανο Ίνα- 
αγᾷσᾷ ἐιοῖν 1γθς {ου ἐλλο παππθ οἳ οἱ» Που ᾖθειις 
ΟΙ, ο Ἠανο σουύ, ἱλογοίονο, σπᾷας απιά 

Βίας, π]ιο αἱξο {λαπιβοίνος ή] 161 γοι μθ 
ΒΙΟ μίπσα ὮΥ υογά οὗ πιουν. Που 16 δοθιιοᾷ 
5οοᾷ {ο Ίο Ἠο]γ ΟΡρἱ91Μ, απᾶ Το τς, ἴο Ίαγ οἱ 
γοι Ἡο9 βτοσίο Ῥυτάσοα Ίλαη 11οδο ἨΘΟῦΡΡΑΣΥ 

Ἠήηαδ} {ο αὐὈβίαίη {ποπι πιοαί5 ο[ογοᾶ {ο 14915, 
απ] {ποια Ῥ]ουᾶ, απᾶ {νοπι ἑμίπσς 5 απρ]ος, απᾶ 

{νου {ουπ]σιίοη; Όοπι Ὑλίοι, ἵξ Τοα Ἱκοορ 
ΥουΓΑΟ]Υ65, γοι γη] ἆο πο]. Ἰανογο]. ο, 

ἄιοι, Ἱανίπς δει ᾖδιι]ρδος, ΏλοΥ ο811Ο 1πίο Αιι- 
ὧοσ]ι: απά νο ἱµ6γ μας αβδοπιρὶοᾷ 11ο πια] {]- 

ἐπᾷο, ἴιαγ ἄο]γεινοά ἴμο ορὶδίο; απά Πανίπρ 
γοαά {4 ΕΥ το]οϊσθᾶ ονον ἴμο οοπβο]αμοῃ. 

Απά οιᾷαδ απᾶ ΒΙ]Β8, Ῥοίηπο 85ο Ίιοιιβοίγοῦ 
Ῥνορ]ιθί5, οχ]ιοτίοᾷ ο Ἰνοίμγου ΙΙ ΙΘΗΥ 
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86 πονᾷς, απᾶ οβίαυ]ς]ιοᾶ τσ, «πα α[ίου ον 

Ἰμαά απαζθ Βοπιο Βί4γ, 116Υ Ἱνουο ἀἰδιπίβδος, ση ζ]ι 

δά ροποο 19ο {μο Ὀνοίλγον {ο ο Αροβίο5. Βπὸ 

55 16 Ῥ]οαξοᾶ Β]α5 {ο τοπιαίη ἐπονο ϱ1. Ῥαταἱ απᾶ 
Ῥαγπαβαξ, α1δο, οοπ πας ἵπ Αποσμ, ἰσαο]ήτισ 

απᾶ ργδασμίης ἴμο πγουὰ οἱ έμμο Τους, Ὅ ο] πΙαΏΥ 

οὔιουβ αἱξο. 

δύ Απ βοπιο αγ α[ίον, Ῥαπ] εα]ᾷ {ο Βατπαβαβ, 

1ιοί ας γ]δὶῇ ἴ]ο Ῥνοίμνοη η 6Υ ο} οἱ γ, {π πο] 
Ίο Ίαγο ϱγοπο]οά {ο νου ος ἴ]ιο Τους, ἐο 50ο 
Που αγ ο. Άπα Ῥανπαρας (οίουπιίποά {ο 

{α]κο ᾖοἱὐ ντ] {οια, ΊἨοξδο 51ης 11ο Ίνα Ἀ[ατ]ς, 

Ῥαΐ απ] ὑοπρ]ί ἵ6 ποί Ῥχγορου {ο ἰπ]κο Ππι 
Ψζ]. Όλοι, Ὕνμο ἀοραν ος {ου Ένοι 1π ΤαπΙΡΗΥ- 
Μα, απά ἆῑᾷ ποῦ οο ἹνΙ οι ἀμίο ιο ους. 

89 Απά Όιουο 31050 α. οοπίοηΏοη 8ο {μαῦ Ώι6γ 

βοραγαἰοά οµο {9οηι ιο οἴ]ιου; απᾶ Ῥανπαβρας 

ἰοοις Μαν], απά. εαἲ]οᾶ Ἱπίο ΟΥΡΌπΕ. Ῥυῦ Ῥαι] 

οιοβο Φί]α5, απά ορατίοά, Ὀοίις οοπηποπζοᾷ ΡΥ 

ιο Ῥτοίμτομ 1ο {ο {ωγου οἳ ἄοά. Απᾶ Ἰο 
ψοπί ἠγοποῖι Ὀγνία απᾷ ΟἰΗοῖα, οδίαὈΗβη]πο 119 
εοπο ορ αὐἴοις. 

-ἲ ὃ 

ὃ οο 

4 [αυ] 

4 Γ-- 

ΣΡΙ. -Έππα Ραπ] οαπιο {ο Ώοιρο απά Τγδίτα; 
αλά, Ὀολο]ᾶ, α. ἀἰδοῖρ]ο Ίναςδ ποιο, πππιος Τήπιο- 

{1γ (1]ιο 5οη οἱ ο ΨΟΠΙΑ Ἠνο 45 α ὀουοςς απά 
α, Ῥο]ίοτον, Όαῦ 115 {α]ιου γνας α (ἀγσσ]ς), πο Ίναβ 

πιο] αξίοείοά Ὦν νο Ῥνοίλνοα ἵπ Ἰωγείνα αιᾷ 
Ἰοοπμίπα. Ῥαπ]. π]θοᾶ Ἰΐπι {ο ϱο {ον ανα 
Ἠάπι, απιά ἐοοῖς απ οἱνουπιοίςοᾶ Πάππ, Ώσοβαςο οἱ 

Ώιο {6υν5 π]ο Ὕογο 1 ἐλαξδθ (τιαγ{ους: {00 16Υ α]] 
4 Ίπθυ ναί 5 {αΐ]λου Ὕγας α ἀγθοῖς. Απά αδ {ου 

ποπῦ 'ῃτοπο] 1ο οἵίίος, ἰμογ ἀο]νονεᾶ {ο ἴλοπι, 

{ου Ειοῖν οΏσουγαησς, ἐἶνο 4οογοσς ἐ]ναῦ Ἰαά Όσοη 

ογζα]ποᾷ Ὦγ 11ο Αροδί]ος απἆ ο]άοιβ πο πουο 
ἵῃ ὀθιυηδαίοπα. ΆΑπά ϱο πογο ιο οοποΥθσα{ῖομβ 
οσα ρΗρ]ιοά ἵπ ο {α1 δι, απιά ἆαΙ]γ ἱπογοαςοᾶ η 

ἨΠΙΟΟΣ. 

ϐὁ  ΎΝουν π]οα ου ιά ϱοπο {ωτοιο]ιοιῦ Ῥμνγοῖα, 
απᾶ {πο τορῖοη οἱ ααθ]αίία, απᾶ (Φοΐπο Γουριάἆθι 
Ργ ο Ἠο]γ ΒρὶνΙξ {ο βροα]ς ιο τοτά ἵπ Αβίας) 

Ἱ α[ίον {1πογ οαπιο {ο ἨΜγεία, που αἰζοπιρίοά {ο 5ο 
Ἰπίο Ῥ]γπία ; Ὀπῦ ἴἶιο ορἱνὐ εαῇογοᾶ ποιη ποῦ, 

8 Μο Ῥαδείπο αἶοπς Ἰγδία, ἴΊογ ο8ηιο {ο τους. 
9 Απά α σἰδίοη αρροαγοᾷ {ο Ῥααἱ 1π 1 πἰρ]η6, 

Έλενο βἴοοά α πιαη, α. λ]ηοσάσομ]απ, πιο Ῥοβοιρηἳ 
Ἠΐπα, βΗγ1Πσ,, 6ΟΠ1Ο οΥοΥ 1πίο Μασθάοπία, απᾶ 1οἱρ 

10 3. Απά αἲΐθυ 19 Ἰαά 86ο Ί]ιο γἱίοι, ο {ππηθ- 

τὸ 

ο 

σι 

ἀἱαίο]γ οπάοανοτοᾶ {ο σο {ου Ἱπίο ἈΓαοσᾶοπία; 
Ῥοΐηος αβ5αγοᾷ {μαῦ ἴο Τιονάἆ Ἰιαά οα]σοᾶ τς {ο 

Ῥτοσσ] ἴλο οοβραὶ {ο ἰᾖοπι. Τ]ογοίονο, 1οοδίπς 11 

{γοπι 1085, Μο 1απ ὮΥ α βἰναἰαπί 60150 ἴο 
Βαπιοίλτασθ, απᾶ ἴ]ο ποχί ἄαγ ἴο Νοαροᾗς; απά 12 
Έιοπορ {ο ῬΠρρῖ, πλίο] 15 ο ο]]οί οἱ οἳ αῦ 

ρατί οἳ Μαοθάομῖα, απᾶ α οοΙοηΥ. Απᾶ Ὑὸο 
αροάο ἵπ ἡιαῦ οἰ{γ 8οπιο ἀαγδ, Απᾶ οἩη ἴιο ϱαῦ- 18 
Ῥαΐ], πο ποπῦ οτί οἱ ἐν οἱ Ὦγ πο βἰᾶο οἱ α 

1Ἴναυ, Ὕπουο ἆμοιο Ὕαδ α οτιβίοΙιαΥΥ Ῥίασο οἱ 

Ρ147οΥ5 απᾶ πο 5αῦ ἄοπῃ, απά βρο]ο {ο ἴο 
Νοπσι ἠιαῦ χοπογἰοᾷ {λοιο,. «Απά αι ἩΟΠΙΒΗ, 

παπιοᾷ Ἰμγᾶῖα, α δο]ον οἱ Ῥπχρίο, οἳ ἴῑιο οἱἰγ οἱ 
Τ]ιγαβῖνα, Ὑλο πονε]ήρεᾷ οά, Ἰδατᾶ τι8; Ὕ]οδο 
Ἰοατῦ ἴμο Τιονᾷ οροπαᾷ, {ο αὐίοπά {ο πο {μίπσβ 
βΡρο]κοι Ὦγ Ῥαπ]. Απᾶ νηθι εἶιο Ὕαβ ἱπιπιογβοςά, 16 
απ Ἀου Ἠοτπδομο]ά, οἶο Ῥοδοισ]ηί τς, δαγίπα, 

Φίποο γοι Ἱαγο πάσοᾶ πιο {ο ϱο {αἱ (ιΓα] {ο ο 

Τογᾶ, οοπιο ἰπίο ΠΙΥ Ἠοιδο, απά {πογο 1οπιβ]η. 

Απά 5ο οοΜε(γαἴπθᾶ τς. 

Απά 8 πο ποπί {ο ργαγον, α ορτίαϊΐπ πιαῖᾶ, 16 
λαγίηρ α αρῖτ]6 οξ ἀἰν{πα ον, πιθύ Ἡδ, νο Ότο αι 

Ἀον απαβίους πιο. ρα1π ὮΥ 5οούδαγίηπσ. Το 1Τ 

βα1πο {οΠογοά Ῥαπὶ απᾶ τς, απᾶ ον1ες, 6αγΊηο,, 

Ἔ]ιορο Ίποι. 4109 Ίο βθιγαμ{ οἱ ἐπ πιοδί Ἰήσ]ι 

ἀοᾶ, πο β1οΥ {ο 116 ιο αγ οἱ εαἱναίοῃ, 

Απά Ες εἶο αῑά πια} ἆαγς; υπή Ρατ], οπγασσᾷ, 18 

πγποᾶ απά βαἱἆ {ο λο βρἰτ1θ, 1 οοπηπιαπά γοι {η 
ἴιο ΠαπΙο οἱ ἆθδις ΟἨ11Ε6 Το οοπιο οί οἱ Ίου. 

Απάᾶ Ἱιο ο81ηΘ οπῦ ἴμο 6.Πιθ ποτ. Ἆπά π]οπ 19 

Ώιο πιαδίους 5ατν Ἠιαῦ ἴ]ια Ίορο οἱ ἐ]αίν σαΐπ γ98 

δοπο, {αγ οατο]ό Ῥαι] απᾶά Βίας, απᾶ ἄνοι 
Έιοπι πίο Ίο πιαχ]οί-ρίασο, Ῥδίουο 1ο τπαρ]ε- 
αΐθ68. Απά Ῥτουσ]ή Όλοπι Το ἴο πιασὶβίγα{ος, 90 

βαγπο, 1956 πιοη, Ῥοίπς «918, ἆο οχοσθᾶ(ηρ]γ 
{πουρ]θ ους οἱ γ, απᾶ {θασ]ι οἀβίοπβ, νήσο] αγαο 91 

ποῦ Ἱαπ{α] {ο Ἡ5 {ο τοσθίτα, ΟΥ {ο οΏδοινο, Ὀοῖης' 
ἨοπιαἨπβ. Άπά ο πια] (αζο 1056 πρ ἰοροί]μον 23 

ασ αἰπδῦ οι, απᾶ ἴμο πιασϊθίγαίας, Ἱανίης {οΥΠ 

οἳ Οοῖν ϱαγησΠΙΕ, οοπιπαπᾶσά Το Ῥθαῦ {οπι. 
Απά οι {1ο Ἰαᾷ 1αΐᾶ ΊπαΠγ δἼρος οἩ ἐᾖθηι, 358 

Ώιογ οαδῦ Ί]οπι ΙΠίο Ῥτΐδοη, ολαταῖηρ ἐῑο Ἰαΐ]6υ 
Το Κοορ ἔλοπι βα{6ΙΥ; Ὕλο, Πανῖπρ τοσσἰγοᾶ 5ο 4 
α ομστρο, ἐὑμγαξί Ἴοπι Ιπίο ἐᾖλο Ίππο ῬΥϊδοἩ, αλά 

ππαᾷο ὑμοῖν {οοῦ [αςΐ ἵπ ο βἰοοίς. Απᾶ αἱ πιά- 26 
πὶρΏῦ Ῥαμ] απᾶ Ρ]ας Ρταγαᾶ απᾶ βπΠς Ῥναίθος ἴο 
ἄοᾶ ; απ {ο ρείδοπου5 Ἱιθατᾶ ἴδια ; απ διζἄση- 26 
1 ὕπανο πας α ρ1οοῦ θατ να παΚὸ, 5ο μα {ο {οπή- 

Ε-- 4 
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ῦλι 

δ4 

ὃδ 

86 

ὃδ 

99 

49 

ο 

ἀαἤοπς οὗ {ιο Ῥνίδοτ Ὑν6γ6 β]ιαίκομ, απ Πππισς]- 
αἰδὶγ α]] ιο ἄοονς Ίουο ορεπος, απἀ 6Υ6ΥΥ οΏς”5 
Ραπάς Ὕοτο Ἰοοβαῖ. Απᾶ {ο Ἱκοθρο; οἳ ἴῑθ 
Ῥμίδου, ο ηκίης οπ{ οἱ Ἱής εἼοορ, απ βδοΐπο ἐἶιο 

Ρτϊδοπ-ἄοονβ οροἩ, ἆγοι 5 αιγονά, απᾶ πγοπ]ᾷ 

απο Κῑ]]οά Ἠήπιδο]{, 5αρροδίης ὁ]λαί ιο Ρ1ἱδοπθτΒ 
Ἠαά Ποᾶ. Ἐπί Ῥαυ] οτ]εᾷ Ην α ]ομᾶ γοίοο, 
βαγίπς, Ώο γοιιςο]ῇ πο Ίανπι: {ο πο α1ο α]] 
Ἰογο. ΊΤ]οι Ίο οα]]οά {ον Πο]ιίς, απ βΡγαπο 1Ἠ, 

απά σαπιο ἰνοπιο]ης, απά {611 ἄοινη Ῥοΐουο Ῥαι] 

απά Βί]α5, απά Ὀτοπο]νή τοι οιιό, απιά. πα1ᾱ, τς, 

πού πιηδῦ Τ ο, ἵπ ογᾷςν {ο Ῥο βανοᾷ  Απᾶ 

{που αἱ, Ῥο]ουο οἳ ὅῑιο Τιονὰ ὦσεας Οτ]ςέ, ατιᾷ 

γοι β]ια]1 Όο εανος, απᾶ οι {απΙ]γ.  Απᾶ ἴπεγ 

βροίκο {ο Ἠϊπι ἴλο νους οἳ ο Τιονἆ, απᾶ {ο αἲ] 
ΝΜΟ Ὕουο 1Π Ιή5 Ίοιδθ. Απά ο ἰοοῖς ἐἶνοι {μα 

Β4ΠΙΟ Ίου} οἱ ἠμο πὶς]ὔ, απ Ἰναξ]ιοά αίν είτ]ροβ, 
απά 'γαδ Ἱπιπιοβ]α{οΙγ {ππουδοςῇ, Ίο απά αἩ] ής 

{ΠΗ1Υ.. Απά οι Ἰο Ἰαά Ῥτοισῃί έἶῑοπι {πίο 
145 Ἰοιςθ, ο 5οὐ Γοοᾷ Ῥοίογο θιη, απᾶ το]οίοσᾷ, 

Ῥομογίης ἵπ ἀοά δι αἱ 1 (απηΙγ. Απᾶ 
οι. 1 Ίνα ἄαγ, ἴμο ππαοἰθίναίος 5οπί ἴἶο 
ο[ῆσοτς, δαγίπαο, Ῥθ]οαδο ἴ]οςδο 1ηοπ. Απά ἴο 
Κοσρον οἱ {]ιο Ρῖδοι {ο]ᾷ Ῥαπ], Τ]ιο πιασ]ς[γαίος 
Ίανο βοηύ {ο 16Ἴοαβο γοι; που, ἐογσίονο, ᾖο- 

Ρατ6, απά ϱο 1Π Ῥοασο. ΕΒαύ Ῥαπ] βαἱᾷ {ο ἔἶαπι, 
Τ]ι6γ Ίηνθ Ῥοαίεη τς οροΠΙγ ππουπᾷοπιπος, Ῥο- 

Ίλο Ποπαης, απά Ἰανο οαδί ας ἀπίο Ρίο, απᾶ 
ΠΟΥ ἆο πογ σαξύ 8 οαῦ ῥρηναίοΙγ ΚΝαγ, ἵη- 

ἀοσᾶ, Ὀπὲ 16ἱ χοπ οοπ19 {λοπιδο]νος, απ ]ομά τ18 

ού. Ληά ιο ο[ῄοονς ἰο]ά {Ἴιοδο πνογᾷς {ο ἰ]ιο 
πιασἰςἰγαΐοβ, απᾶ Ίου {9αγοᾷ νγ]οπ ἴἶιου Ἱοανά 
ἠιαῦ ιο Ίγοτο ἘοπιαΠβδ. Απᾶ Όιογ οΠ1ο απᾶ 
Ῥοβοισ]ύ Ί]ιοπι, απ Ἰοά ἴἶοπι ουζ, απᾶ ἀοβῖνοᾶ 
Ώιοπι {ο ἀορατί οι οἱ {ο οἱ. Απ {ον ποπ 
οαί οἱ {ο Ῥή5οι, απά οπέονσᾷ ἰπίο {ο Ίιοιδο 
οἳ Ἰψάῖα, απἆ Ὕ]οη 1ογ Ἰαὰ 8οοπ ο Ῥγοι- 
ΥΘΗ, 11οΥ οχμοτίοᾶ ἐἶοιι, απ ἀορατίοά. 

ΧΥΤΙ.--ΝΟΝ νου Ῥαιμ απἆ δί]ας Ἰιαὰ ραβξοᾷ 
ουσία. Απιῤηίρος απ Αροϊοπία, ἴ]παΥ οαπιθ 
ἴο Τ]οββυ]οπίοα, Ὑηοιο μονο Ίναβ {πο ϱΥΠῃ- 
βοᾳτο οἳ ἴ]ο 96ηβ. Απά Ῥαπ], α5 Ἰ]5 οπβίοπι 
νναβ, πού Ἱπ {ο Ίο, απ του βαυδαίῃς 

γοαβοποᾷ πνὶζι οπι {ποια ο Φοἱρίύπνθς, οροη- 
ἴπρ ἔ]οπι αιιᾶ ϱοὐέίπο {ουῦι ἐλαῦ Όιο Ομτ]ςὲ πιιθέ 
βυῇος, απᾷ τὶςο αραῖῃ ἤγοπα ἔλο ἀσαα ; αιιά ιαί 
ἡ]ς ὦοθις, ποια Τ ΑπΠποιποο {ο γοιι, ἵς ο 

ΟἨν]δί,  Απᾶ σοπιο οῇ έἶιοπι Ἠο]ίογο απά αἄλιοι- 
οἆ {ο Ῥαπ] απά βί]ας; απά οἳ ἴιο ἆογοπί («τοσο 
α στοαῦ τη] αᾶᾷο, απά. οἳ ἴλο ριποῖρα] πγοῖποῦ 
ποῦ ο {ου”, 

Ῥα6 {ιο 5 ουυ5 πν]νο ἀῑᾷ πού Ῥοἱίουο, πογος ανα 

ΘΗΥΥ, ραίμοισά 6οϊἹθ νο πιοπ οἳ ἴμο 5ἱοοί 
1]ουβ, απά ταἰδοᾷ α πιοῦ, απ δοῦ αἱ] Ώιο οί γ 1π 

δη Άρτος», απᾶ απεαπ]{οᾷ ο Ποιδο οἱ ᾖαδοῃ, 
απιά βοπρ]Ώέ {ο Ῥνῖπο {λοπα οιιό {ο ιο ῃοοβ]ο ; Ῥαΐ 

πού ᾖπβίης Ίλοπι, που ἀνασσαά ἆαδοη απιᾷ οοἳ- 
ἑαΐπ Ὦγοίμγοι Ῥοίουο ιο οἳίγ 111615, οχο]αἰπ]πσ, 

Ἔ]ιαςο ἸποἩ, ἵγ]ιο Ίανο ὑπνπος {πο πνου]ά τβὶᾶο 
ἄοππτ, αἲο σοοη1Ο ήχου αἱξος Ὕ οι ἆᾳδοπ Ίπη8 
χοοοϊνοᾶ ; απ αἲ] 1ποδο αοΐ οοπίαὖΥ {ο {1ο ἀ9- 
ο1οος οὗ Οωβαν, βαγίπο, Τ]γαῦ Έιουο 15 αποί]ιου 

Κίπσι--οδῖδ. Απά Ώιογ ἰγουδ]οᾷ ιο Ῥεορ]ο, 
απ ο γπ]ους οῇ {νο οἱ ὔγ, Ἡ]ιοι 11οΥ ᾖοανᾷ ἐοξο 

ήπος. Απά Ἰανίης ἰπ]κοη. οσοι] οἳ ὦαδοἩ 

απᾶ ἴλο οἱίμθις, ιού ἀἰδηιίκεος οι. Απᾶ ἴο 

Ῥνοδύ]τθη πηπιθθα{ε]γ σου ο ὖαγ Ραπὶ απά Θ]ας 
ῬΥ πἰο]λῦ {ο Ὥοψσα, Ὕ]ιο οοπηίπο ἐμήύμου σγοπί Ἰηΐο 
Όιο 5Υπασοστο οἱ {19 ὅοπθ. Νου {μοξο Ίοιο 
11010. ποβ]ο-ππ]ηᾶοςί {απ ἴ]οςο οἱ Τ]ορεα]οπῖσα, 

Ἱπ ἴμαῦ Ίπογ νουοϊνοᾶ ο ποτά πλ αἲἱ γονς]- 
ηθ8ς οἱ πιά, βοµγομίπσ {1ο βοήρίασος ἀα11, {ο 

5εε 16 ἴιεξο ἐμίπος Ἴνουο Ρο. ]εγοί[ογο ΠΗΝΗΥ οἳ 
ἔπεπι Ῥο]σγος ; αἶδο οἳ Ποποναςίθ Ίοιπθῃ, Ἡ]ο 
Ίγθυο (Τθο]κβ, απᾶ 1Πθη, ποῦ α {6πσ. Ῥαΐ π]θἨ 

Όιο φοπ5 ο Τ]ιορεα]οπῖσα Ίου ὑλαί {1ο πνονᾶ ος 
οἳ αοᾶ πας Ῥγοασ]σς ὮΥ Ραυ]. {π Ῥουθα, 11ι6Υ 
68Π19 μή{μου 8ἱδο, απά βμγτος πρ Όο ταββ]ο. 
Απά {οἨ {πο Ὀνούλμτον, ἱπιπδο(αίο]γ εοπῦ απαγ 
Ῥαπ] ονοπ 1ο ἰμο 5οα. Ῥιί Βί]ας απ Τήπιοίιγ 
αροᾶο ἴλθνο β]. Απά Ἠιογ π]ο οοπᾷποίοά 
Ῥαυ], Ὀτουσμή Ἠΐπι ο Λίμοπς; απ Ἱανίηρ το- 

οοἶνοα α οοπηππαπάζπιουῇ {ο 5 απά Τ{πιο[]ιγ {ο 

οοπιο {ο Ἠπι, α5 6οοη 45 Ροξβίθ]θ, ἔλογ ἀαρατίαά. 

Νου πο Ὅαπί γαβ αϊίησ Τον οτι αὖ 
ΑἈοις, 16 βρε τνας τοιιδεᾷ 1η Ἠ1Πη, 11ου Ίο 
Βα1ν ιο οἱ ΊΥΊΟΙΥ ἀονοίσά {ο 149οἱ5. ΊΠιοο- 
{ον6 ο ἀἱεριαίοᾷ {η ἔο βΥπασοσο, Μάι ἰ]ιο 

Ἰονς, απ ανῖθν {ο ἄανοιί ῬοΐβοΠς, απᾶ 1π ἰ]ιο 

ππητ]κοί, ἀα11γ, ΝΙΩ ποδο νο πποῦ ανν πι, 

Ἔ]ιοι οργἰαῖη Ρ]ΗΙοβορμονΘ οἳ ἴλο Ἠρίοιτουπϐ 

απά οἱ {Πο Βίοίο οποοιπίογοᾷ Πΐπς απζ 8οπηο 
βαἱἠ, λαί πνοπ]ᾶ Ἠίβ ομαδίογον αγ απᾶ 
ο]ιονβ, 11ο 8οοπι8 {ο Ῥο α, Πεδίου οἱ {οτοῖσιι 
8945, Ῥοσα5ο Ίο απποιποοᾷ {ο ἔἶοπι ἆοδιις απά 

18 
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2 οο 

29 

51 

ο μ.ο 

5ὺ 

δ4 

{πο τοβιηοοίίοη, ΝΟΥ {Πο {οοῖς Ἰπι απά 
Ῥνοις]ό 1ήπι {ο ἴο Αγοοραστς, δαγίηςσ, Οσπ πθ 
Καπου σ]αί 5 πουν ἀοοπο 15, οὗ π]Ιοῃ γοι 
Βροαὶς Έον γοι Ὀτίηρ 60π1ο 5ίταισο ἠήπος {ο 

ους ο... Ίο δι, ἠλογοίοτο, {ο Ίκπου γ]ναῦ 

Ώιοβο {ήπος πἹοῦἩ. 
Ἔοι αἲὶ Αἰαμῖπης αμπᾶ δὔναησους γγ]ιο Ίποις 

ἄιοτο, ϱροπύ {οί πιο Ίπ πομήπρ οἶκο, Ὀι{ οἶέ]ιου 

η ἴομϊησ οἳ Ποβιίηα 8ΟΙΠΟ 16Υ μπα, Ίπποι 

Ῥαι]. είοοᾷ τρ π ο πζςδί οἱ ἴἶο Αγοορασς, 
απᾶ αἱ, Αἰλομίαης ΕΤ Ῥευσεῖνο {[αί, ἵη ογοΥ 

χοβροοί, γοα αἲο οχοοθᾶἰπαΙγ ἀονοβοπα]. Έου 

6 1 Ῥαβεοά αἶοησ απά ομβογνοᾷ νο ο)]εοίς 
οἳ γοιν ποινβηὶρ, 1 {ουπᾶ απ αἰίαν ση ἠής 
ἀπβοβρίοα, Το απ ὍΌσκχουνκ «ουν: πι, 

Ἠπονοίογο, οι οι, ποῦ Κπονίπο, πνονβρ, Τ 

ἄεσ]ανο ἴο γοιι, 
ἄοά π]ο πμαάο ἴ]ιο που]ά απά αἲ] ἠήπο {πι 14, 

εεοίπο {μαῦ ο 15 Πιουᾷ οἳ ηθανοι απᾶ οἱ οας{1, 
ἄννοι]5 πού {η {οιηρ]ος πιαζο Ἠζ Παπάς; ποἰ(]που 
ἵδ παἰηϊδίογοᾷ {ο Ὦγ πποπ’5 Παπάς, ας [ουσ] Ίιο 
ποοᾶσς απγ μπα, βοοἵπο Ίο σἶνος {ο αἲ] Πίο απά 

Ῥγοαί, απιᾶ αἱ Ώήμοσς; απά Ίαβδ πιαζο οἳ οιο 
Ῥ]οοᾷ οΥοΥγ παίίοη οἱ πιο, {ο ἆνο]] οἩ α]] ιο 

Έιου οἳ νο ουν, πανίπο ἀοίον]πος {ο α)- 
τ Ῥοϊπίοᾷ 6ο85οἩ5 αι Ππηί5 οἱ ἐῑοίν αφοάᾶο; ἐἶναί 

{1ου ε]ιοιι]ά βοοϊς πο ΤΠονᾷ, 1ΐ, Ῥου]μαρς, {1ου 
πηὶο]ή {οοἱ αίίου πι απά πα Ἠϊπις αἰήλοιο], 
Ἰηζοσς, Ίο 15 ποῦ [αν ΠΟΠ αΠγ 09 οἳ 45: {ον 

ὮΥ. Ἠϊνη Ίνο Ἠνο, απά 119Υο, απᾶ παγο οἳν Ῥοίπο; 
48 οἵοπ Βοπιο οἳ ουν ούἩ ροδί5 αγο εα1ᾷ ; 

Έ ου νο, πᾶᾷεσα, μῖς οΠΣρή ης 1γ9, 

Ὀ]ποο, ἴιοι, Ὢὸ απο ιο οὔβρνίπο οῇ (οἤ, πο 

οπσ]ιέ ποῖ το ἠπ]ς ἡλαῦ Πιο (άο]ισας {5 1]κο {ο 
ρο]ᾷ οἳ βἶἶνου, συατοᾷ ὮΥ αγί οὗ πιαπ΄ς ἁθνίσο, 
Απ ο πιο οἳ ἰίς σποταποο (οᾷ οτοι- 

]οο]κοᾷ, Ῥιιῦ ποῖν οοππαμά5 αἲ] 1ο ουοιΥ λογο, 

{ο το[οῦπ1,  Βοσα11δο Πο ας αρροϊηἰος α ἆαγ, 1η 

πγλ]ο] Ίιο ση] Ίπᾷσο {πο νον]ά ἵπ τοἸίοσισποςς, 

Ὦγ. ἴιαῦ πιαἩ. πλου Πο Ίις αρροϊηίος, οἶνίπο 
αβκαταπσο {ο αἲ], Ἱανίησ ταἱθοᾷ Πήπι ἔγοπι {ο 

ἀραᾶ. Απά π]θα {ογ Ἱιοτά οἳὗ ο τ6βιτγοο(ίον 

οἳ ιο ᾖθαᾶ, 5ο! πιοσ]κθᾷ; απᾶ οἴμαιδ βαἱᾷ, 

Μο αν] Ίοαν γοι ασαῖπ οοποσγηἶπο 15 πιωζ- 
ου. 8ο Ῥαπὶ ἀορανίοᾷ Πο αΠΙΟΠς 1161, 
Ῥαί οογίαϊπ Ῥούβοης αζ]ιογοά {ο Ιΐπι απ 10- 

Ἠουοά: απιοΗΡ οσα Ίνας Ῥἱοηγδίις {ιο Α1οο- 

Ραρΐΐο, απᾶ α πγοπΙαἩ παπηοά Ώαιηατ1ς, απ οὔ]θυβ 

πὮ ἐλθηι. 

ΧΥΤΠΙ.--ΑΕΤΕΠ ἴιοξο ἐμίπος Ῥαπ] ]6Εῦ ΑΘΗ, 
απᾶ πομέ {ο Οομμίμ. Απά Μανίηρ {ουπᾶ α 
οθγ{θη ὅοψ παπηοά Ααπα, ΌουἨ. ἵπ Ῥοπίπς, 

ΙαΐθΙψ οοπιο {νοιι Πα], ἰ(μ.11ς π][ο Ῥνϊεοί]]α 
(Ώ6σααςο ΟἸαπζίας Ἰας οοπιπιαπάσς αἲ] {πο ὄθυνς 
ἰο ἀορατί ᾖνοπι Ἠοπιο), Ἡο οαπ1ο {ο οι. Απά 

Ῥοσαιιδο Ίο πα οὗ {ο βα1πο ἰταάθ, ο αροίο 

π ποπ, απά Ἰνον]κοᾷ: {ου Ὦγ οσεοιραίοι 

ἴἶι6γ Ἱνουο ἰοπί-πα]κου. Απά Ἡ6 γοαδοποᾷ 1 

Ώιθ 5γπασοσιο οΥοΥ 5α Ώρα, απᾶ οπᾷοαγοιοᾷ 
{ο ρουριπάο οί] ἆους απᾶ τοσα. 

Οί]ας απ Τήπποίιγ Ὕνσγο οοπιθ {νοπι Μασσζοπία, 
Ῥαπ]. Ὕναβ οοηβίναἰπθά 1π αρἰ{, Θ4ΥΠΟΒΕΙΥ {οβί- 
{πο {9 ἴ]νς ἆοὖγς ἐνηῦ ἆσδας Ὑα5 ιο Ο]1ςῦ, 

Απά νλοῃ {1ου τοβσίεᾶ απᾶ του]]σά, Ίο β]ιοοῖ]ς 

μΐ5 γαἰπιθηῦ, απἀ βα]ᾷ ἰο ἔλσια, οι” Ῥίοοςά 96 οἩ. 

γοις οΨη Ἰθαάβ. 1 απι οἰθαῃ. Ἡοποσίογίι 1 τν] 
ϱο {ο ἴἶι οπίΙο. Απά Ίο ἀορατίοι {οπορ, 

απ οπἰοιοᾷ Ίπίο ο Ίοτβδο οἱ α οογίαῖῃ πιαη 

παπιθᾷ ο δίιδ, ο πογθηροά οά, π]ιοβο 
Ἰοτπδο ἵας α]ασσπύ {ο ιο αγηάροσαο. Ῥαῦ 

ΟτἹδριξ, ο ομίοξ τα]ου οἱ ο βΥπασοσπο, Ὁς- 

Ἠονοἆ οἳ {ιο 1ουᾶᾷ αι αἲἲ Ἠς. (ηΗΙγ: απά 

ΠΙΑἨΥ οῇ {ο Οον]πίμίαης, ποατπο, Ῥομσγοᾶ, απᾶ 
πγους {ππονρβοᾶ. 1]ιθυ ἐμο Τιονἆ εαϊς {ο Ῥαα1, η 

ο νἰδίοη Ὦγ πὶο]Ώ{, Ῥο πού αῇα]ά, Ῥαῦ βροαίς, οχά 

Ῥο πού αἰ]οπί; {ον Ι απι δι γοιι, απᾶ Ἡο ΠΙΝ 
οΊια]] απδαί] γοι {ο Πιν οι: {ο Τ αγο ΙΠΑΠΥ 
Ῥοορ]ο ἴπ [5 οἱ. Απᾶ Ίο οοπηποά {μονο α 

γοαχ απᾷ δὶκ πιοπ{Ἡς, ἐοασμίηο ο ποτά οἳ ἄοά 
ΑΠΠΟΠΦ 1611. 

Απά πο ἀπ]Ηο Ίνας σοτονπίηςρ Ασπμαία, 48 
Ῥτουσηθα], πο ὦσπ5, ΊΥΙι οπο οοηβοη{, πηαάο 
Ἱπβπιγοσίίοπ ασαἰηςῦ Ῥατπ], απᾶ Ῥγουρ]ό Ἠάπι {ο 

ιο Ιπά σηιεπί-δοα{, βαγίης, ΤΗ{5 {ο[1ού/ ρογβιαάθς 
ΠΟΠ {ο κνουδμῖρ αοά οοπίνατγ {ο {πο Ίαν. 

Απᾶ αξ Ῥαπ] -παδ αροπί {ο οροῃ 1ΐ5 πποπ/]ι, 

(61ο ραῖᾷ {ο ἐἶιο στα, Ὕ/οτο 1έ, πάθεᾶ, α 

πιαξίου οἱ Ἠτοπς, ΟΥ ο π]σ]κοᾷ αοἴ, 915, 16 ποπ]ά 

Ρο γοαβοπαῦ]ο (λα 1 εἰιοι]ά Ὄοαι πι γοι. Ῥαό 

1 απ ο α αποβίίοη οοπσοσνηίπρ α ἀοοΐίτίπο, απἀ 
ΊΘΠΙΟΡ, απᾷ γοαν 11, ]οο]ς σοι {ο 16: Του 1 πί]] 
πού Ῥο α ᾖπάσο οί ἴ]ιοξο τηπ0ίογβ. Απά ο ἆνονο 
ιο {νοπι ιο Ἰπάσπιοπί-θοαί, Του αἲ ιο 
ἄνοο]κς ἐοοῖς Φοδέιαπος, ο τα]; οἱ ἴ]ιο 3Υπα- 
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µορπο, απᾷ ού ήπι Ῥοίογο {ιο {πάσπιοπί-εαῦ : 
αμά. σαἱ1ο οαχεά {οΥ ΠΟΤΟ οἱ {λορο {λμίμος. 

16 Απά Ραι] ἰατνὶοᾷ γοῦ πιαπγ ἄαγς, απά, αγ]ηρ 
"ιά αἄϊειι Το ἴ]ο Ῥγδίμγδη, αἱ] {ου]ν Ἱπίο Θγτῖα, 

απά σ]δ] Ἰΐπ Ῥτροί]α απᾶ Ααπῑας Ἱανίιο 
δονἩ μῖ5 σας 1π Οεπο]θα : {οΥ 116 Ίαά αἱ του. 

19 Απά Το οα1ηθ 1Ππ{ο Ἡρ]οφις, αιιᾷ 16Εῇ έ]ιοιη (ους. 
Ῥιέ Ίο Ἠἱπιςο]ϐ, οπίθνῖπο {πίο ἴμο 5γπαροσιιο, 

360 τεαδοποά ση 11ο ἆσθπβ, απᾶ ἴιοισ] ἴλογ 

χαιθβίοᾶ Ἠπη {ο τοπιΒία ]οπβο. πιο πὶᾗ {Ἴχοιη, 

2ἱ Ίο ἄῑᾶ ποῦ οοηβοπῦ: Ὀπίό Ῥαάο οι {ανοτνο]], 

βαγίπα, 1 πιπδῦ, 7 α]] πποςΏς Ίκοορ ἴἶο αΏρνοκσ]- 
:ἴπο {εαςί αὖ {ογαδα]θ: Ὀαῦ Τη] νοίσνπ {ο γοι 
ασαἲπ, 1 ο π]]; απιᾶ Ίο αή]οᾷ ἔνοπι Ἡρ]ιοδιι5. 

22 Απάᾶ αἴίον 6 Ἰαά σοπο ἆοππ Το («θβαγθα, απ 

Ροπο πρ απά εα]η(θᾷ νο οοπογασαίοπ, Ἡθ πνοπὂ 

ἄοπῃ {ο Απῑοσμ. 
25 Απ Πανίπσ ερεπί 8ΟπΙ6 πιο 1μθνθ, ο ἆσ- 
» ρατίοί, Ῥαβδίης {λητοιομ αἲ νο οοιμίΥ οἳ 

αἰαία απᾶ Ῥ]τγοῖα, ἵη ονζθν, οδίαρ]ε]ήπο αἱ 
Όιο ἀἱροίρ]ος, 

24  Απά α οογἰαϊπ ᾖθπ, παπηοᾶ ΛΡροΐϊος, Ῥουῃ αὖ 
Αἰοχαπάτία, απ εἰοατθιί πιαπ, απᾶ πισλίγ ἵπ ἴ]ιο 

25 Μονϊρζιτθβ, σαπιο ἄονα ἴο Ἡρ]οδας. ΤΗΒ ππαπ 
πας Ἰη5γασίθᾷ 1 {ο νναΥ οἱ ἴιο Τιουᾷ, απᾶ νοῦις 

{ογγθηί ἵπ 5ρπ16, ηθ 8ρο]κο παπά ἰρασ]ιί ἀΠσοπ{]γ 

Όιθ {λίηρς οοποθνπίπρ {ἐ1ο Τους, ἴ]λοιο] Ίιο Ίκπον 

26 οπΙΥ ιο ΙΠΙΠΙΘΥΡΙΟΠ οἳ ἆομπ. Απάᾶ Ίο Όσσαπ {ο 
βΏοα]ς Ὀο]άΙγ ἵπ 6 εγπασοσαο: οι, νι 

Ααπία απά Ῥτγίκοϊ]α Ἱαά Πσατᾶ, ἐπογ {οοῖς Π1α 

{ο ὀλθπι, απᾶ οχρουπᾶσάᾷ 1ο Ἠήπη {ο αγ οἳ 6οἆ 

27 ππογο αοοπγα/σ]σ. Απάᾶ πο 6 Ίνας 6ἱδροδοί {ο 
Ῥα58 Ἱπίο Αοἰαῖα, ἴο Ῥτοίμνση ντοίο, οχ]ιογίέπο 
Όιο ἠ]ροίρί6ς {ο θοοΐνο ία: νο, που Ἡς Ἰαᾶ 
οοπθ, αΠοτάσά πιποῖι αἲά ἴο ἴἶοπι γ]ιο Ίαά 

28 Ῥο]ιονοᾶ, {πνοιισΊι {11ο α1θί υ]ῖοῖι 11ο Ἰαᾶ : {ου Ίιο 
ρουθν {11 απᾶ ἐΠοτοισΠ]γ ἴπ ραρ]ο οοπν]πσες 
ᾖιθ ὦἆσ195, ο]θατ]ψ δἱιοπ]ηρ' Ὦγ 1ο ῬοπίρίαταἙ, λα ῦ 
16815 πας 1ο Οεύ. 

ΧΤΚ,- ΑπΡ πο Αροΐΐος πναςβ αὖ Οονπί], 
Ῥαμ] λανίπο ραββοᾷ {μνοισἩ ιο πρρον Ῥαγίς, οαππςο 
πίο Ώρ]οδιδ; απά ἠπάππρ οδτίαἶπ ἀἱδοίρ]ος {ιστο, 

3 Ίιο ϱαἱᾷ {ο ἔἶιοπι, Ὁἷά γοι οπ Ῥομενίπς γορσίτο λα 

Ἠο]γ Θρή].  Απά που εαϊᾷ {ο Ἰήπα, πο Ίαγο 
ποῖ, {πᾷσοᾷ, Ἰοαγᾶ, ἰλαῦ λογο ἵ6 α Ποὶγ Μρίγ]{, 

8 Απά Ίο εαἰᾷ {ο {λοπι, Σπίο ἵπαῦ οι πνογο γοα 
Ἰωπιθυβοά  Απά {Ἠ6υ φαἱᾶ, Τηΐο ᾖομπ]ς Ίπιπιαγ- 

εἴοη. Του βαἷᾶ Ῥατ], οοἶνα, Ιπᾶςος, αἁπηιπὶςίσνοᾶ 4 

απ Πππιουδίοη ΟΕ τΟΓΟΥΙΙΔΤΙΟΣ, 5.719 {ο ἴ]ο Ώου- 

Ρίο, {μαῖ νο ε]ιοι]ᾷ Ὀο]στο οἩ Ἠάπη πο Νοι]ά 

οοιπο α{ίον Ἠ]πι, ἐαῦ 15, οἩ. ἆσδαδ ο Οµη1εῦ, 

Ἐανίης Ἰοστά 5, νου νους ππονβος ϊπίο ἴ]ιο 
πα]πο ος {μθ Τονά οοδ1δ.. Απά ππου Ῥαυ] Ίιαᾷ ϐ 

Ιπὶά Πΐ5 Παπάς οἩ ἔἶνοπι, ἐ1ιο Ἠοίγ Θρ]ν1{ σαπιο οἵι 

ἴλοπι, απ έμ6γ εροΚο πι {οηπςαο5, απ Ῥχορ]ο- 
εἰοά:. πον αἱ] ο Ίωοη. ος αλοιῦ νοἱγθ. ἸἹ 

Απ Ίιο Ἱπνουῖ Ἰπίο ἴμο αγπασοβτς, απά 8ροκο ὃϐ 

Ἠο]ά]γ {ου αὐοπί {νου πιοη(Ἡς, ἀἰδοιβείπο απά 

Ῥοναπα ο αξ {ο ἐμήησς οοποογπίης ιο ΚΙπσᾶοπι 

οἳ ἀοα. Ῥιίς π]ιουη 8οιπο Ὥονο Ἰαγάσπος, απά 9 

Ῥο]ίονοᾶ ποῦ, Όπέ βροίο οτί] οἱ ιο παγ, ἵπ ἴῑιθ 
Ῥτθδαπσς οἩ έιο πια] πιο, 1ιο ἀορανἰθᾷ {γοπι ποπ 

από 5οραχγαἰοᾷ ιο εΠΙβδοῖρίο5, ἀῑδοιιδείπο ἀαἲ]γ Ίπ 

Ώνο 5ο]οο] οἱ οπ6 Ὦγγαππας. Απ {ής οοπΠπτιος 10 

θπνῖης νο γοαΥ5; 5ο ἐλαί α1] ᾖμοβο πο ἀνοιί 
ἵη Λαὶα Ἰσαατς {ο τον οἱ ἴῑιο Τιονᾷ σθριις, Ὀοίίι 

ᾖοπς απᾶ ἄποσίς. Απά ἄοά πονκοᾷ εροοίἰαὶ 11 
πηίχασ]ος ὮΥ ιο Ἱαπᾶς οἱ Ῥαι]: 5ο ἐῑναί ἴτοιι 5 12 
μοάγ ποιο οαινίος {ο ἔ]ιο εἷαῖς, Μαπά]κογο]]οίς, ο) 

4ΡΥΟΠΒ, οπᾶ Όο ᾖῑκοπσος ἀορανίοά Ένοπα {Ἴοιι, 

απᾶ ο ον!] ερ ποιῦ οι οἳ ποια, Τ]λονυ 18 

οονίαϊη οἳ ἴμο ο ου]δ]ι οχοναϊδίς, πιο πνοπῦ αροαῇ 

Ώοι Ῥ]ασο {ο Ρ]ασο, αἷξο αἰζοπιρἰεᾶ {ο Ῥνοποπησθ 

ἴινο παπ1ο οῇ 1ο Τιονά 9 6διί ροἩ {οδο τΥ]ο Ἰιαά 

ον! ερἰκ{β, βαγίπα, Ἡ)ο α]ατο γοι Ὦγ ἴμο Ζθεας 
πμοπι Ῥααἱ Ῥτοβοβσς. Απά μαγο νθγο βονου 14 

8ΟΗ89 ο ος Ὄουγα, ἃ 261 απᾶ ο]οί οἳ ἔιο ῥτ]οςίς, 

ο ἀἱά 6ο. Απά ὕιο ον]] δρῖν1ὁ απθνογεᾷ απᾶ 16 
αἱ, 6 σριις 1 αοἰσπογ]οᾶσα, απ Ῥαπί 1 πιουν: πας 
ιο 41ο γοιῖ Απά μια 1η Ὑ]οπι πο ον{] 16 

δρ 6 188, Ιοαροά οη. {λοπι, απᾶ ονογσαπιο ἐλσπι, 

απά Ῥιυογαίῖ]οᾷ ασαἰπδὺ ἔποπι; 5ο λιαῦ ἴλον Ποαᾶ 

ο οἳ ἐμαῦ Ἠοτξο πακθς απᾶ πνοπηάθα, Απᾶ 1Τ 
Μής γγας πού {ο 1] {ιο ον απ ἄχοσίκ ἄνγε]- 
πο αὐ Έρ]ιοδας; απᾶ [σαν {οἽ] οι ἴλοιι αἲἰ, απᾶ 
Ώνο πάπηο οἱ ἴἶιο Τιονᾷ ὄσδας παβ πιασπϊῃοά. 

Απάᾶ πΙαηΥ Νο Ῥο]ογσοά οαπο, αμά οοπίθβδος, 18 
απᾶ ἀοο]αγοῦ ῑνοίν ἀσοάς. ἩΜαπγ οὗ ἴἶσπι αἱξο, 19 

πλο Ῥτασοίίοσᾷ πιασίο αγΐ5, Ὀτοιιο]ιό {οροί]ιον ιοί» 

Ῥοοῖκα, απᾶ Ῥανπί 1ο 1η ἴλο Ῥγοβοποο οἱ α1], 

οπᾶά {οΥ οοππ{σά ἴμο ρτῖσος οἳ οι, απά {οππά 

16 ΠΛ Ποιβαπά Ρί6οσς οἳ βΊνον. 9ο ΡοπονΠΗΙγ 20 
ϱγου’ ἴἱο πνογᾶ οἳ ἀοᾶ, απ ρνοναἰ]οι]. 

Ἠγ]ιου. ᾖλορο (πας Ἴνονο ομζσᾶ, Γαωἱ Ενηι]γ 21 
Ῥπυροβοά π ρἱσζ, Ψθη Ίο Ίιναί ῃαβςοά (νοιισ]ι 

οι 
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Μαοοζοπία, απά Αοιαία, {ο 6ο {ο Ζ6υπδα]οπι, 5Υ- 

πο, α[ίο. Τ Ἱανο Ὄσοι ΊἼονο, Τ πιιςδῦ αἶδο 5οο 
22 Ἴοιπο. Βο Ίο δουύ {πίο Μασσάοπία ὑνγο οἱ {ιοδο 

Ἅμο πηἰηἰδίονος {ο Πῖπι, πιο απά Ἐναρίαις: 
25 Τι ιο ]Ηπιδο]{ οἰαγοᾷ 1π Λεία {ο α 8648ΟΗ. Απιά 

Το 64Ο 1ἱπιο (λογο 490506 Πο πια] οὐίν αὐοιό 

24 Όλο παγ. ου α οογίαίῃ 11αΠ, παπισᾷ Ώομποία τς, 

ο βγουδηη(Ἡ, νο 1παζο εἶἶγον ϱ]πος {οΥ .Α:- 

ἴοπῇς, Ῥτοιια]έ πο ΒΠΙΠ1 ααἲῃ ο 1 αγήίδαις; 

25 π]οιι Ἠθ ομ]οᾷ ἰοσοί]ου, δι έμο νοτΊαποπ οἱ 

μ]κο οσοιρα(ίοι, απἆ εαϊᾷ, 195, γοιι που; πνοῖ] 

ύναῦ, Ὁγ. Οής οππρ]ογτποηί νγο Ίανο Οἱ1Υ ΡΥΟΒΡΟΥ1(Υ, 

26 Μοχοοτον, γοι 5οο απά Ίιθαν 1αί, τοῦ οπ]γ αἱ 
Ίδρ]αεις, Ὀἱις αἰηοςῦ Οινουσ]οτί Αρία, Ες Ῥαι] 

μας Ροαυειιαᾷοᾷ απά {πγποῦ αρῖᾷο 1ΠάΠΥ Ῥθορ]ο, 

βαγΊπο ἐ]αί ἴλογ απο πο οοᾖς Ἰν]ίσ] απο πιαᾷο 

οἳ π]] Ἰαπᾶδ; 5ο ἰλαί πού οπΙγ ἴμί5 ος ἐγαᾷο ἶ5 

ἵπ ποσο; οἱ σοπι]πο 1πίο οοποηρίς τί αἶδο 

Ώναῦ ιο {ομηρ]ο οἱ ἴλο ανσαῖ οοᾷοςς Αγίοπιίς 

ππΙ]] ο ἀοβρῖσοᾶ, αιιᾶ Ίου πιασπΠίοσπος ἀαβίγογας, 

ιοί α11 Αα απᾷ νο πον]ά τνονξ]ήρ. 

Απά π]θη {1ου 1ιδανά {Μί5, ἴΊιογ Ίνουο ΠΠ] οἱ 

πταζῃ, απᾶ οτἱοᾷ οτῦ, εαγίπο, 6γσαῦ 15 Αγιος 
οἳ Όνο Ἱρ]ιορίαης. Απά ο πλοιο οί πας 

Π]]οᾶ η ζπιππ]{, απᾶ Ἱατίπο σαπολί ἄαἶπδ απᾶ 

Απκίατσμας, ΛΙασοσᾶοπίαπς, Ρα1]ς οοπιρα {ΟΠΕ 1π 

ἐπανσ], ιο. 1ηδηος πα 918 ασοοτᾷ {πίο Ίο 

Πιοαίγο,.. Απά νου Ῥαπ] ποπ]ά Ἠατο ϱοπο 1π 

Ίο 19 Ῥοορ]ο, ἴ]ο ἀἱξδοίρ]ος ει ονοά 111 πο, 

Απ 5οἱ19 ΟΕ Ίο ομῖοί πο οἳ Αδία, πιο Ίνουο 

115 ᾖήοπᾶς, 5οπἳ {ο Ἠΐπι, οπίγοα πο Ἠήπα ποῦ {ο 

γαπίι ο ΙήΠΙΞΟΙΓ Ιπίο ἴ]ο {λοαίο, Ῥοππο, ἴλους- 

{οτς6, ογ]οᾷ οπιο {πο αιά 601Π0 αποί]ον : {0Υ ἔ]ιο 

αβδοπιὈΙγ πας οοπ{ιβεᾶ, απ {λμο οιοαίο; ρανί 

Ίςπου; ποῦ Ἰ]ιογοίονο {Ίογ Ἱδιο ο0Π19 {οσθί]ον, 

Απα Πιογ ἆνον Λ]Ιοχαπᾶον οιιέ οἳ ἔιο οτοιᾷ, {11ο 

ᾖονυς πνοῖης Πΐπι [ουνανά. Απά Αἰοχαπάου, 

πγανῖπο {πο Ἠαπάᾶ, ποιά Ἰανο πιαἆο 15 ἀοίοπςο 

{ο ἴῑο Ῥοορίο. ἘΒιό π]οι αγ Ἴσιοι {ναί Ίιο 
ψαβ α 2οΥ’, αἲ πΙ(Γ οπο τοῖσς, αΏοιῇ ἴιο 6ρασς 
οἳ πο Ποιι5, ον]οᾷ οτί, αγσαί 15 Αγιος οῇ {θ 

Ἱρ]ορίανα. 

Απά νο ἐ]ιο οἰ(γ-ο]οτ]ς Ἰαᾶ αρῥεαδοᾶ ἴἶο 
ῬοοΡ]ο, Ίο 5αγ5, Ἱρ]ιοδίαης, πν]αί Παπ 15 ἔογο 
ΠΟ ΠΟΥ ποῦ ἶαῦ ἴο οἱ οὗ ιο Ἡρ]ιος- 
ἵαμς 15 α Νουβμίρον οἳ {ο ογθαξ Αγίοπιίς, απἆ 

οἳ {ο Ίπιασο Ἰλίο]ι {611 ἄοπτπ (οι σαρίίον 
96 ῬΒοοΐηςσ {οη ναί ᾖιοβο Ἠηηρδ οαπ πού Ὦθ ϱροἰθη 
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29 
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αραἰηβύ, οι οιισ]Ἡὺό {ο Ίο «ιοί, απᾶ {ο ἆο 

πούλίης ταβΏ]γ.. Έον γοι Ἠαγο Ῥτοισλί 11ου 
Ώιοβο πισῃ, πο αγθ παϊίλον 1οῦἈΏοις οἱ {οιρί6, 

που γοῦ τεν{]6ις οἳ γοιν ροάάεςβ. Τπονσίοτο, 

1 Ώρος, απᾶ Πιο αγῆσαης λα αἲο σάθι 

πι, πάγο α οοιηρ]αἰπό ασπἰηθὺ αΏΥ 1παἩ, ἴλο 191 

ἵ ορο”, απᾶᾷ μονο α.ο Ῥτοσυυδα]5: 1ο ἴΊθιι 

4οοι5ο οπθ αποίπον. Ῥαό 1 τοι Ἰπᾳπίτο αΠΥ 

Ώπίπο οοποθιπ]ης οἶλον πια{{ου», 1 5]ια]1 ο ἀοίου- 
πη]ηθᾶ π {μα ]απν{α]. αδεοπιρ]γ. Έου πο αἲο 1η 
ἆαησον οἱ Ῥοΐπο οα]]εᾷ {π ᾳπθδίρη {ον Επί 4αγ”5 

πργοαχ, μονο Ῥεῖπσ πο 68156 ἵπ 1ο{οΓοποΘ 1ο 
πν]ήο]ι Ίο εἶνα]] Ῥο αῬίο {ο ρἶνο αη αοοοππύ οἱ 
Ώμς οοποο1Ξθ. Απιᾶ Ὑ]θι 116 ας ἔἶνας ΒΡΟΙΟΗ, 

Ἡς ϱδπι]σεοῦ ιθ αξδεπιβ!ν. 

Χχ.--Ανππ α{ἴον ἐο ἀῑδίιτραπσς Παᾶ οοαδοᾶ, 

Ῥαπ] οα]]οά {ο ]πι ἐἶνο ἀἱδοίρ]ας, απᾶ απιὮτα οἵπρ' 

Έποπι, ἀορανίοᾶ ἴο ϱο Ιπίο Μασοάοιπία. Απά 

π]θη Ίο Ἰαά σοπο οται {λοξθ ρανίδ, απά Ίναᾷ 

ρΊνοι μοι 1ηποῖ οχΠονίαδίοι, Ίι6 οαπιο 1πΐο 

ἄιοσσο, απά Ἰατίπο εροπύ νου πιοπίμς {πετ, 

Ἱοὸ τοβο]γο {ο τοίπη {τοιο] Ἀασοᾶοπία, ιο 

ᾖονβ Ἰατίηςρ Ἰαΐά πναὶῦ {ου Επι, 45 Ίο Ίγαξβ αροιιῦ 

ἴο οπιρασ]ς {ου Ὀγτῖα. Απά ποιο αοοοπιραπ]ας 

μΐπ1 {ο Λαία, βοραΐεν οἱ Ῥονσα, απά οἳ {1ο Τ1ος- 

βα]οπίαῃς, Απδίαγο]αβ απᾶ Βαοιπάτδ; απά (9ἱπβ 
οἳ Ώονρο, απά ΤΠποίιγ ; απᾶ οἳ Αοία, Τγο]μίοτΒ 

απά Τνορ]ήπιας, Απά έλος οοἵπρ Ῥοίους, ἰ81- 
γὶθᾷ {ον 5 αὖ Ἴνοαδ. Απᾶ Ὑδ βαϊ]οᾷ απΑΥ 

Άνοιι ΡΙΠΗΡΡί, αἴίον ιο ἄαγο οἳ ππ]εανοπεά 
Ῥνοαά, απά οαπιο {ο ἴμοπι το Έτοας, ἵπ ῆγο ἀαγ, 
πγ]ιουθ πο αροάθ 6ετοπ 4αγ5. 

Απᾶ οἳ ἴμο Ἀνδί ἆαγ οἱ ιο ποεῖς, π]ιοη 6 

σαπιθ ἰοροί]ιου {ου ο Ῥτοαϊίηρ α Ἴοαί, Ρατἱ 
ἀἱβοοιιι δα η {λοπα, 1οβᾶσ Το ἀορατῦ οἩπ 1]ιθ 

11ΟΙΥΟΙΥ, απᾶ οοπΏπισς Π45 βΡ66σ 1Η πήᾶπιρλὀ, 

Απά ους ους ΠΙΑΠΥ Πρ ἵπ ο Ἱρρος 

οπαιιρθῦ, Ὑ]θυς πο πιο αβεοπιρ]εᾷ ἑοσοίμου. 
Απ ἴνουο δαῦ ἵπ πο οροπ Ἠήπάου α. οθγ{αῖπ 
γοίπο ΠΙΩΠ, παπιθᾷ Ππίγοιαςδ, πο πα {π]οη 

πίο α. ἄοορ εἹοορ: απᾶ αξ Ῥαπὶ πας 1ουρ ἆῑδ- 
οοιγρίηο, ο βππ]ς ἆονη πι] ερ, απά {οἱ 
ᾖνουι ιο τά εἴουγ, απἆ παβ ἴα]κοη πρ ἀοαᾶ. 
Απά Ῥαι] ποπῦ ἄοπῃ, απᾷ {οἱ προη. Πΐπι, απᾷ 

οιηργασϊηο Ἰήπι, εαΐ, Ῥο πού ἐουρ]εᾷ, {ον 1198 
Πίο 15 Ίπ Ἰήπι,  Απᾶ π]λοη Πο9 Ἰιαά οοπιο τρ, 
απᾶ Ἰναᾷ Ὀνοίκου ο Ἰοαί, απᾶ ομ{θη, απᾶ {α]]κοά 

99 
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8, Ίοπος Ἱ]ή]ο, 6νοη 1 ἆαγ-υτοα]ς, 5ο Ἶο ἆορανί- 

12 εἡ. Απᾶ 1Π6γ Ὀτουσηί ο γοπης ππαη α]ΐνο, 

185 απάἆ πνθυθς ποῦ α, Η {0ο οοπη{ογ{θᾶ. Απά νο ποπί 

{ουψανᾶ {ο Όιο Πρ, απᾶ βα1]οᾶ {ο ΑΑ5ο5, ἴοιθ 
Ἱπίοπᾶίπρ {ο ἰα]κο ἵπ Ῥαπ]: {ου βο Ἱο Ἰνά 
αρροϊπίοά, {πίοπάΐίπο Ἠήπιςο]ξ {ο σο οἩ {οοῦ. 

14. Απᾶ Ὑ]οη Ίο πιοῦ τι αὖ Α55ο8, πο {οοῖς Ίνίπη {π, 

16 απᾶ ΟΦΙΛΟ {ο ΜΙ(]6πἼθ. Απά Ἱανίησ ϱα]οά 
Ώθηοθ, Ίο Ο8ΙΠΟ {ο ποχκί ἆαγ οσον αραϊπδύ 

Οἱ1ο8; απᾶ ἴο ποχί ἆαγ πο αμγ]γθᾷ αἲ Φ81ΠΟΡ, 
οπά τοπιαϊποά αὖ Ένοσγ]] παπι; απᾶ Όλο ποκί αγ 

16 9 οὔπιθ {ο ΜΙθίας; {ον Ῥαπ] Ἰαᾷ ἀοζουμιίπος 

1ο βα]. Ῥαςί Ἰρ]θειν, ἐιαῦ ἵνο πηὶσ]ιό ποί βροιιά 

Ώιο πιο ἵπ Αδίας {οΥ Ί6 Παφδίομαί, 1; 15 πονο 

Ροββῖο]ο {ου ΊΗπι, {ο Ὦθ6 αὖ ὁ6υπδα]οι οἨ ἴλο ἆαγ 

1 οἳ Ῥοπίοσοεί, Απά οπι ΜΙ]οίπς Ίο βοπί {ο 
Ἰὔρμοβις, απᾶ οα]]εά {οΥ ο ο]άσις οἱ ο οοη- 

16 ανοσαίοῃ. Απά Ν]οη αγ Ίνουο 6οπιο {ο Ι1Π1, 

Ίιο βαἱά {ο μοι: σου ανοιΙ Ἴπου (νοπι έιο ἄνδί 

ἆαγ λαοί Τ οαπιο Ιπίο Αδία, ἵπ Ὑ]αῦ Ἰπαηπου Τ 

19 Ἰαγθ αἱπαγς Ῥθ6εῦ η Ἡ τοι, βοτνίησ ἴἶλο Τιονᾷ 
τη ο]]. Ῥηηη1ὔσ οὗ πηπᾶ, απᾶ ΙΟ ηαΥ ἴδανρ 

απά ἐ]αίβ, π]]ο] Ῥοίο]] ππο Ὦγ ἴλο Ρρ]οῖβ οἳ ἐἶνο 
30 ἆοψβ: απά θ]ιαῦ 1 Ίιανο Κερί Ὀασῖς ποἰλμίπρ ναί 

πας ῥτοβίαδίθ, Ῥπό ανο ἀθο]ατοά {ο τοι, απά 
Ἠανο {ωπσ]ῇ γοα οι ριρΠοΙψ, απά {οπι Ίοιβο 

21 ἴο Ἴοιβθ, {οςίγιπα Ῥοῖι {ο ο ὅσπ5 απά 
νεος, το[ουπημέίοη ἰοπανᾶ ἄἀοᾶ, απᾶ {αῑῆι 

92 ἰογψατὰ ου» ΠἩονᾶ ὦ6δης ΟµΥΙΑ, Απά ποι Ὦ6- 

ο Πποίᾶ, Τ ο Ὀοππᾶ ἵπ ερ] {ο ἆθγ1δα]οπ, ποῦ 
Κπονίηρ {1ο ἐμίπος πν]οὶι σν]] Ῥοία]] πιο ἔ]ογο : 

29 εχοερί ναί νο Ἠοιψ Βρὶπέ ἐοφίβαος {η ϱΥοῦΥ 
οἳγ, βαγίπα, ναί Ῥομάς απὰ, αΠ]οίίοπς απγαίξ πο, 

24 Ῥπῦ ποπο οὗ ἴμθβο ἠἰήηςς πιογο πιο, πθίέλου οοιηὃ 
Έπιγ Ἠ{ο ἆθαν 10 πιγβα]{, 5ο ἴμαί Τ πιαΥ πὶςι τηΥ 

οοπἵβο τηϊδ]ι ΊοΥ, απᾶ ιο πηπΙδγ π]ηό] Τ ηαγο 
χοοθίγοά {οπι {ο Τιονᾷ ἆ.ορας, ἰο ἰοβίίγ {ο 

2ὔ ᾳοβρο] οἱ ο ρτασθο οὗ ἄοᾶ. Απά που Ὀο]ο]ά, 
1 Ίου ἴμαί γοι αἳἹ, απποησ Ίγμοπι Τ πανο σοηο 

Ῥτοπσμίης ο Κποᾶοιι οἳ ἀοά, ν]] βοο 1Υ 
36 ἴπορ πο πιους, Ὑ]θγθίογο Τ ἴακο γοιι {ο πνίποδς 

Ομῖς 487, Πιαί Τ απη οἶθαν {οπ 1ο Ῥ]ους ο α]]. 
2 Του 1 Ἰαγο Ἱκρύ πιοί]]πς Ῥασ]ς, Ῥαέ Ἠαγο ἆθο]αγ- 
38 οἆ {ο γοι {ο γ]ο]ο οοππςοὶ οἳ ἄοάἆ. ΊΤα]ο 

Ἰασς, ονο[ονο, {ο γοπκοῖνας, απᾶ {ο αἲὶ ἰἶιο 

Ποσῖς ἵπ νο νο Ἠοἱγ Βρϊνίέ Ίας οοπϱΒ {οί 
γοι ΟΥ6ΥΦ66ΥΑ, {ο [οθᾶ ἴἶνθ οοπρτοραἴΊοη οἱ Ίο 

Τοτᾶ, ο] Ίο Ίας ρινο]αβθά ην 5 οἵη 

ν]ουᾶ. Ίου 1 Ἴσιοι ἐς, ἴῑιαῦ α [τον ΠΙΥ ἄεραι- 29 
{ιχο Άσσος Ἰγοἶνος πν] ομίου ἵπ απιοπσ γοἩ, ηοῦ 

βρανίπο ο Ποοις. Αἶβο «νοπι αΠΙΟΠΡ 7ο” οἵη- 60 

βδ]τος, παος 1]. ατΐδθ, εροα]ίπο Ῥουνουρο {ΐπας, 

{ο ἀνανν ο ναγ ἀἰξοίρ]ος α[ίον Ίλοπι. Τιονοίοτο 91 

πναἰσ], απ 1οπιθηῦου, ιαῦ ἀπιῖπο {μνοο γοανς 1 

οθασοά ποί {ο ΊναΥΠ 6ΥΘ2Υ οπθ πὶσμὺ απᾶ ἆαγ 

η] ἐοάνδ. Απά πουν, Ὀτοίμγοι, } οοπιπιοπ γοι 82 

ἰο ἀοἆ, απ {ο {19 πγοτᾶ οἱ 15 ϱγα.σο, Ἠ]]ο]ι 16 
αθ]θ {ο Ῥη]ά γοι πρ, απά Το ρἶνο γοι απ ἴπ]ιοι1{- 
ΏΏ06 «ΙΠΟΠΡ αἲ] ἴνοπι πο α.ο βαποββος. 1 88 
Ἰανο οογεϊοᾷ πο πια)ς νου, οἳἨ. βομ!, οὗ 
αρρανοὶ. οι γοπφοίνος Ίπου, ια Ό,θρο 54 
Ἰαπᾶς Ίανο παἰμἰςίονοᾷ {ο πι ποσοξβισ8, αι 

{ο ἴλοδο Εἶναί Ὕουο ση 1ο, 1 ]ιαγο βποπη γου 56 
Ἱπ α1]. τοβρεοί5 ἶαί ὮΥ 5ο Ιαροιίπο γοι οτσ]ῦ 

{ο 5αρρονῦ ιο Ἱοα]ς, απ {ο 16πιθπ1ρ6ς ο 

πογάς οἱ ἴἶνο Τιοτᾷ ὅορις, ἐ]ιαῦ Ίνο Ἰήπιδο[{ οα1ᾶ, 

10 186 ππογο Ῥ]οςςοῖ {ο ϱἶτο αι {ο τοροῖνο. 
Απά Ἠιθι Ίο Ἰ]ιαᾶ εαὶᾷ 15, ο Ἰποε]οᾷ ἄοντ, 86 

απά Ῥταγοᾶ υζἩ ἴἶνοιῃ αἩ]. Απᾶ ἴιογ α1] ινερί 9Ί 
ΥΗΠΟΝ, απά Πανίπο {α]]οα οἳ Ῥαπ]ς ποσ]ς, [αγ 
Ἰήββοᾶ πα, βουνοήπο οβροοἰα]]γ {ου ένο πονᾶς ὃδ 

ψΠΙοὮ. 1ο Ἰαά ϱρο]κδη, Όιαῦ {που πποπ]ᾷ ϱοο Π45 

{αοθ πο ηοιο. Απ [μον αοοοπιραπ]οᾷ Ἠήπι {ο 
μις β)ΗΡ. 

ΧΧΙ.---ΗΠΝ πο Τί σαπιο {ο ραβς ἰλαί Ίο 

ρα {ο βοα, μανίπρ ἄαρατ[οᾶ {ποια {ἡσπι, νο σαπιθ 

πι α, Εἰγαὶρ]ῦ 60159 {ο 0908, απά {ο αγ {ο]- 
1οπ/1Ἠϱ Το Ἡμοάθς, αππᾶ Έοποο ἴο Ῥαΐδνα. Απά 34 
Μανίπς {ουπᾶ α 5Η οτοββίπα οὖος το Ῥηοπ]οῖα, 
νο ποπύ οπ Ῥοατᾶ, απἆ εοῦ βα]. Νου µατίησ ὃ 
Πας α νίθιν οἱ ΟΥΡτ"5, απά Ἱανίπρ 1ο[ 10 Ῥομ]πᾶ 

οἩ ἴμο ος παπά, Ίνο βαΐ]οά {ο Βγτῖα, απᾶ ]απᾶσᾶ 
αὖ Έντο: Τον ἴ]θυο ἴιο αΙΙρ Ἴνας {ο υπίαζο Ίου 

04190. Απά Πανίπς βοπσ]ῦ οπ{ 1ο ἀᾖῑβοίρ]θς, πο 4 
γοπιαϊηοῦ ἴθγο 8οΥ6η ἄαγςδ; ιο ραῖᾷ {ο Ῥαπ1, 
Ότουσ]ι ιο Βριτίῖ Ὠαί μ Α]ομ]ά ποῦ ϱο πρ {ο 
Ἰδμηδαίομ. Ῥαὗ μανίπσ οοιιρ]οίοᾷ ἴμο ἆα75, Ὑο ὅ 

ποπῦ ΟἨ ΟΥ Υ ; απᾶ {μου αἲὶ (]ν ενοῖν πἶνοἙ 
απᾷ οἰή]άτου οοπάποίοά τ15 οἳ οἳ’ αγ, 111 1ο 

πουο οπί οἳ {1ο ο» απ Μανίπο Ἰιοο]οᾷ ἄοσνι 

οπ ἴ]ιο 5Ἡογο, πο ργαγοά. Απά μαν]πρ οηγασσά ϐ 

οπ6 αποί]ιαι, νο πουῦ οἨ Ῥοςγά νο ΕΙΗΡ, απά 

Όιογ. χοπνηοᾷ Ἰοιο. Χου νο, λανύης σοπ- Ἱ 
ρ]δείαά ἰλπο νογασθ, οὔ1Πο ᾖοπη {οπι 1γτο {ο 

Ῥϊο]ειπαί5, απᾶ κα]πίοά {πο ὀνοίμτθ!, απᾶ 
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8 τοπιαϊποᾶ πζ ἴλθιη οπο ἆαγ. Απά ο ποχί 
ἆαγ πο ἄορανίσα, απά οαπιο {ο Όσξανοα; απᾶ 
οπίσνῖπς 1πίο 1ο Ίοιιξθ ο{ ΡΗΙΠΗΡ ιο οναπσο]ἱοῦ, 

ο 48 οπο οἱ {ιο 6ονοῖ, νο τοιιαἰπος σγἰδι 

9 Ἱϊπι, Ἴοι ᾖο βα1ηο Ἱποη ας {ουν ἀαπο]ιίους, 
10 νἰησῖπς, Ὢ]ο ρτορ]οδίοί, Απά α5 πο οπιαϊποᾶ 

Ὥιθυο βογογα] 4αγ5, ἴπονο ομπ19 ἄονα 11οπι {άᾷθα 

11 α οονίπίη Ῥγορ]ιοῦ, παιποᾷ Ασαβαδ. Απά π]ιθι 
ιο σαπιο {ο 15, Ίο {οοῖς Ῥαι] 5 ρήτά]α, αι Ῥιπᾶ- 

πο Πΐ5 οὗἩ Ἠαπάς απᾶ {δοῦ, δαἰᾶ, Τ]πις βαΥς {ιο 

Ἠο]γ ρίν{, 90 β]να]] ἴ]ιο ᾖ1ο1ν5.αὖ ζουτπδα]οπι {πι 

Ώιο Π] ο οὔης (μῖ οἶγά]ο, απά εἰια]] ἄο]ϊνου 
μάπα 1πίο ιο ας οἳ 1ο (ομή]]ος. 

1 ἨΝον πλοι πο Ίιουτᾷ ἴμοςο ήπος, Ῥοί] πο, 
απ, Όπου οἳ Ὠιαί ρίασς, ῬοξοιοὮί Ῥαμ]. ποῦ το ϱο 

15 αρ {ο ού ογπρβαίοιῃ,. ]οι Ῥατπἱ αμβπεισᾶ, ιού 

4ο σοι, Ψορρίπο απά Ῥγοαάπς παν ποας{ Ὦ {ου 1 
αἲη 1ο8}Υ ποῦ ΟΒΙΥ {ο Ῥο Ῥουπᾶ, Ὀπέ αἶδο {ο ἄῑο 

πὖ ορνιδα]οιῃ {ου ιο παπιο ος ἴῑιο Τιονᾷ ὁσεας. 

14 Απά μοι ο σου] πού οο ρονβιαοῦ, νο οσαςοἆ, 

βαγίπα, Τ]ιο Ἱν]] οῇ ένο μονά δα ἄοποι 
15 Απά α[ίον ἴμοβο ἄαγδ πο Ῥασκοςᾷ πρ ουν Ῥαρ- 

16 σασο, οπά νοπῦ πρ {ο «ουιδαίοια. Τλους πνοπῦ 

νι πρ οον(αϊἩ οϐ ο ἀἰδοιρ]αν οὗ Όσεανοα, 

Ῥνϊπσίπο 15 {ο λπαδου, α ΟΥΡΡῖαΣ, απ οἱᾷ ἀῑδοί- 

Ρίο, κ Ί]οιι πο βποπ]ά ]οᾷσο. 
171 ἈΝοιυ Ἡ]οα πο νους 60116 {ο ο) αγτδα]σίή, ἴῑνο 

185 ονοίμνοι οἸαᾶ]γ τεσθἰναᾷ τ6. Απά Ίο ἅἄαπγ 
{οονίπο Τα] νοπῦ {πα ἰ(Ἡ τς {ο 6αμ16ς, απ α1 

19 Ίο οἰάοιβ Ίνουο Ῥνθβομῦ. Απά πλου 6 Ἰαά 

εα]αίος Ποπ, Πο τοἰαίθά ρατἠσπΙατ]γ πν]αί αήπσς 

αοά Ἰαά υνοισΏί ἆπ]οπο {16 αθηβ]ος μγοιρ] 
20 115 πἰπΙδΗγ. Απά π]οη 016Υ Ίιοανά 16, Όλογ 

οἱου][ϊοά νο Τιους, αι εαϊᾷ {ο Ῥαπἱ, σοι οο, 

Ῥνού]αυ, λαέ πι τ]αάς οἱ ἆο95 ἴμθνο αγο ιο 

πανο Ῥο]ίονος : αά 6]ιογ αἲθ αἲ] σοαἱοις {οτ έἶιο 

2] Ίαν; ΠΟΝ ἴ]ογ ηανο Ώθοι {π{ουπιοῦ. οοποθγηίης 
γοι, {λιαῦ γοι ἐοπομ αἰὶ {ο Ζοιν5 γιο αγθ 4ΠΠΟΠς 
Ώιο (θηίί]65 αροδίαδγ {οι Ἀ{οδο5, εαγίπς ἡ]ού 
Ώιογ οπο]ί πού {ο οἱγοιιποῖδο ᾖναίν οή]άνο, . 

93 πιο]ί]ου {ο Ἱνα]]ς α[ίου {ιο οπδίοι!ς. ναί που 

161931 ιο πια] Μύπᾶᾷο 1ππεῦ πθσ]ς σοπ]ο {οσοί]ιου : 

{ον νου πνΙ] Ἠσατ ὑμαί γοι ΠαΥο οσο, ο ἐς, 

ἠογοίονο, Ὑ]ίο] Ὑπθ ΕΑΥ {ο γοι: 6. µατο {οἱ 

Ρὰ 1ΠΘΗΏ ο Ἠαγο α τος ΟἩ μοπιδο]νας; {]ίάπο 
ἴοςο ν{δι γουνβο]{, ρτί[ γοιγβδ]ξ αν ἰ(]ι σι, 
απ Ὄοδαν Ίο ομαχγρθς {ον {νοπη, λα! ἴἶχου 11ΑΥ 
εἰαγο {ιοί Ἠσαάς; απά αἲ] ππΙ]] Ίσποιν Εἶναῦ ἔ]οςο 

2 ο» 

ἠιίπας οἱ γη] {που πγογο {πίοτπιοᾶ οοποθιπίτπς 
γο, πο πομπα, Ῥα[ λα γοι ΥοΙΥβ6Η 9159 

γα] ονάσν]γ, απάἆ Ἱκοορ ἴἶιο Ίαν. 
Ῥπὁ 5 τοβροοί» {ο (οπή ]ος πο ηατο Ῥο]ίοτ- 

οἆ, νο Ἠατό αἱγοαάγ γην έθη απᾶ οοπο]αᾶσα ναί 
Ίιογ οὔδοινθ πο βΠο]ι ἐλίας τ. οπἱγ να 1ο 

αλείαῖη {νοπι ἠήπσς οὔθγοᾷ {ο Ιάος, αὐά {οπι 
Ῥ]οοᾶ, απᾶ {γοιι ποσα αἰγαπο]οᾷ, απᾶ {νοπι αἲὶ 
ημάς οἱ 1ο ος». 
Τοπ Ῥαπ] {οοῖς ἴθ Ίπθῃ, απᾷ ἐπ ποτέ ἆθγ 

ρυίπος ήπια] ῇ τη] Ἴθαι, οηίοιθά 1πίο 1] 
θιπρίθ, αππουποίης ἐμο (π]ῇΠΗπιοπί οἳ {πο ἄαγς οἳ 
ρινϊβοα ο, 111 πο οὔονίπρς εἱιοι]ά Ὦα ο[ονοᾶ 
{ου οαο]ι οπ9 οί ἔἶοπι. 

Ἄουν ας ἴλο Ε6Υοπ ἄαγα ποιο αὐοπί ἰο Ώο 

οοπηρ]θίοᾷ, ἴἶο ἆ6ῑνς π]ο ποτο οἱ Αεῖα, ἩἨθη 

Ώιογ. 8ααν η 1π ἴς ἴθπιρ]θ, 5ἠνγοᾶ αρ αἲ] ο 
Ῥοορίθ, απά Ἰαΐά Ἠαπᾶς οἳ. 111, ουγῖης οτῦ, 

Ιβνασ]1έας, Ποἱρἱ Γή 19 Όλο η]αη Πο {σβο]ος 11 
πιθυ 6ΥΟΥΥ Ὑ]μθιο ασαἰπδὺ {λῖδ Ῥοορίο, απᾶ {ο 

Ίαν, απᾷ μα Ῥίασο: απᾷ {ανθιου αἱδο ας 
Ῥνοπο]ιέ ἄγοσ]κς ΙΠ{ο ἴ]ο {οππρ]ο, απᾶ Ίνα Ρο]]ιή- 
ο ίς Ίο]γ ρίασο. Του που Ἱαά {οτιπον]γ 66ο 

πνθ Ἠΐπι 1 1ο οἳγ, Τνορμήπιας, απ. Πρ]οβίθη, 
ἡγ]ιοπι Πιογ 5αῃροξοᾷ ἐιαῦ Ῥαπ] 1ναᾶ Ῥτοιισ]ί {πίο 
νο ἰἑοπιρίο. Απᾶ αἲ ο οἳίγ παδ πιονςά, οπά 
Ώιο Ῥεορ]θ τα {οσθί]ας, απᾶ 5οἰσῖης Ῥαπ], Πιο 
ἀγασροθᾶ Ἰήπι οπί οἱ ο ἰσιρίο: απᾶ 1πππηθ- 
ἀϊαίο]γ ἴ]ο ἆοοι Ίου επί, Απά α8 ἴ1οΥ 

πγουο βοθ]εῖπο {ο 111 Ἰΐπι, πνονᾷ οπΠ16 πρ ο 111 

ομἱΠανο]ι οἳ ἐιο οο]ιονί, ναί 1] ὀ6υγαδαίεπι πας 

ἵ. οοπ{αθίοη» Ἡλο Ἱππιοβιαίο]γ {οοῖς βο]άϊονβ 
απᾶ ορπἰιτΊοἩ8, αμᾶ Ταη ἆούπ προή παπι, Απᾶ 
πλου {ου δαν ο οιήΠαγοὮ απᾶ νο 8ο]ά191Β, 
νου οοαςοᾷ Ώοπι Ῥουίπς Ῥαπ]. μου {θ 
οἰάματο]ὶ ἄτνοιυ ποαν απᾶ ἰοοῖς Ἠάπ, απά οοπ]- 

παπά θά Ἰήπι {ο Ῥο Ῥουπᾶ πι πο ομαῖπς, αππά 

Ἰπααἱγσᾷ πνΊο Ίο πιὶσλΏί Ῥο, απἆ π]αῦ 1ο αᾶ 

ἄοπο. ἘῬιαί 5οπιο ἵπ ἐς ουοπά ποιο αοιπίῖης 

οπο ᾖήπα, απά ΒΟΠΙΟ αΠοίλος: απά Ὑθι Ίιθ 

οοπ]ᾶ πού Ίποι {ο οθνἰαϊπίγ, οἩ αοσοππί οἱ 
ια ἐπιπχα]έ, Ίο οοππαπᾶσᾶ ]ήπι {ο ος 1ο 1πίο 

Έιο οαδέ]ο.. Απά Ἡ]ου Ίς πας ον {μο βίαΐν, 16 

οςπ1ο {ο Ῥαβ5 ἐ]ναῦ Ίο ἵαδ Ῥουπθ ὮΥ ἔμθ βο]ά1ουβ, 
ϱη. αοοοιπί οἱ {1ο γἰοθιιοο οἱ {ἴῑο ογονά. Του 

Όιο τπτ] ἐιᾷο οῇ Πιο ροορ]ο {οἩΠοινοᾶ, ουγίης οτί, 
Απαγ νι Ἠἰπι]  Απάᾶ α5 Ῥατ] σας αροπῦ ἴο ο 
Ἰοᾷ Ἱπίο {ο οα5{19, Ίο θαἱᾷ {ο {ιο οπίΠατοἩ, ΜαγΥ 

26 

26 

2ἵ 

39 

δ0 

51 

53 

ὃ8 

54 

δδ 

86 

δτ 
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1 ερεαῖς {ο γοι» Ύμο ρα, Ώο 7ου Κπον 
88 νους] Ατο γοι πού ἔιοα μα Ἑργρβατ, πο 

Ῥο[ογθ {ἠιοςθ ἄαγς πιαᾶο απ Ίρχοαν, απά ]οᾷ οι ῦ 
Ἱπίο ἴιο ανΙ]άσσηθξς Ίο {οι οιπαπᾶ αβδαξξίης 

59 Ειί Ῥααἱ εαἶς, 1 απι, Ιπάσοᾶ, α 6ου {νοπι Ἔατνδις, 

ϱ, ο ἵπ Ο1Ποία, α οἰέίποη οἱ πο πισαη. οἱ γ; απᾶ 
1 Ῥεδεοεοῖ γοι {ο Ῥοιπιδ πο 1ο βρθαῖς {ο 11ο 

40 Ῥεορῖθ. Απ μον Ίο Ἰαά Ῥοτιηϊ θά Ἰήπα, Ῥαι1] 
βίοοᾷ ο {ιο 5ίαΐτς, απᾶ πανος τν 45 ωμά {ο 

Ὅλο Ῥθορίο; απά π]οη {λογο Ίγα5δ πιαάθ α ρισαῦ 

Β]οπος, Ίο 6ρο]κο {ο Ίἶιοπι 1η ο Ἡσρτου έοποιο, 
βαΥΊηρ: 

ΧΣΤΙ. Ἑππτηπες, απᾶ {πἱμθι5{! Έσαυ πι 
2 ἀείεηςα πνίο]ι Τ ποπ’ 1πθ]ο 1ο Υοι. Άπά Ὑλοη 

Ώι6γ Ἰοατᾶ ἴναῦ Ἡθ βΡροϊχο ἴο Πουτον ἴοηστς, 
Πιαγ Ἱκαρύ ἐῑο ρτεαίευ βἴ]θποςθ. Απᾶ 6 88γ8, 1 αἩι 

ἀπᾶᾷοοά α ον, ου ἵπ Ταχδις ἵπ ΟἶΠοῖα, γοῦ 

Ῥτουσ ή αρ ἵπ 16 οἱ γ, απά {σασ]ῦ αὖ {πο {εοί οϐ 

(απια]α], αοοογάἹησ {ο Ίο Ῥονίθοί Ί41 οἳ οἳς 
{αΐμοτς, απᾶ ἵγας αδ Ζοπ]οιό ἑοπατᾶ ἀοᾶ, α5 γοι 

4 α]] αιο Μῖς ἆαγ. Απᾶ Ἰ ρονφοοπίσᾶ ιορβο οἱ 

ἠής παγ {ο ἀθαίμ, Εἰπάῖης απᾶ ἀομνειῖης ἀπίο 
ὅ Ῥτΐδοι Ῥούμ πωθῦ απᾶ Ὑοπιθς, πδ 3ἱδο {ο Π]ρ] 

Ῥτίθδύ απά {16 π]ιοίο θοάγ οἳ νο ο]άεις οαπ 
Ῥοαυ πιο ὑσρήπιοηγ; ὧοπι πλοπι αἶκο 1 γοσθϊγοᾷ 
Ἰείίοις ἴο νο Ῥνοί]νσἨ, απ 'γοπῖ ίο Ὁαπιαδοις, 

1ο Ὀτίιρ ἴποδο ὑμαῦ Ὕαχο Ῥουπᾶ ἴμετο {ο ἆενῃ- 
Ραΐοπι, ἰο Ὦ6 ραπῖε]ιοᾶα. Απᾶ αἲ Ἰ παβθ οπ τι 
ΠοπγπαΥ, απά Ὑαβ8 οοτηθ πίρ] {ο Ώαιπαβοας αΌοτί 
ηοοἨ, 5αᾷα δη] ἴ]οτο βιοπο Ττοπι Ίοανοπ Ὁ ρτθαί 

Ἱ Ἠσ]λί ατοπηᾶ πθ;: απά Τ {ο {ο {πο ργοιπᾶ, απά 
Ἠοαγά α νοῖσθ βαγίηρ {ο τηο, Φ81], Φα], γι ἆο 

«8 τοι Ῥογβοσπίθ πιο. Απά Τ απαποτθᾶ, Ί]ο αγῦ 
Ίλοι, 1ιοτᾷ  Απᾶ Ίο εαὶᾷ {ο πια, Τ απ ἆαδας οἱ 

9 Ναπαταίἁ, ποπ γοι Ῥευβοσπίο. Απά 11ου ν]ιο 

ποιο πι πια, 5 ἱπᾶσεά ἴἶο Ἠσ]μί, απᾶ Ὕσογο 

αραιά: Ῥα6 που ππαοτβίοοᾶά πού ιο νοἷσο οἳ 

10 Πΐπι Ε]αί 5ρα]θ {οππο. Απά Τ ραᾷ, γ]ιαί εἶια]1 

1 ἆο, 1ονᾶλ Απά ο Του εαἰᾷ {ο πιο, Ααίρο, 
απά ϱρο ἴπίο Ὥαπιαβοαβ; απᾶ ἴμοτο 15 βμα]] ο 
ἐοιά τοι οοποσιπίηρ αἲ ἐῑιο ἠλίπσς π]ήο] ατο 

11 αρροϊπίσα 7οι {ο ἄο. Απά α5Τ οου]ά ποί ϱοο 
{ου ἴἶιο δρ]επᾶος οἳ ια Ηρ]ιέ, Τ Ίνας Ἰοᾷ Ὦγ ἴῑιο 
λαπᾶ Ὦγ {ιοβθθ π]ιο που πν] ην 1ηθ, αππά οαπηο 

19 Ἱπίο Ὥαπιαροιδ. Απά οπο Απαπίας, Αα ἀοτοαί 

πιαΏ αοοοτᾶΐηρ {ο πο Ί81ν, πγο]ἰ βροΚοη οἱ απποπς 
19 α]] {ο 66υθ Ὕνλο ἆγγο]ιί Ἴουθ, οΏπηθ {ο πῃθ, απᾶ 

2 

οσο 

ρίουᾷ, απά ραῖά {ο το, Ῥνοίμεν Μαι], τοσσῖτο 

γοις οἱ], απᾶ Εἶνο 6α1πο Ίο 1 ]οο]κεά πρ προη 

Μῖπι, Απά Ἰιο ϱαἱᾷ, Τ]ιο ος οἳ ον {8ίθυς ας 14 
οἴιοβοι γοι, ἐἶναί γοι ἰιου]ά Ίσπουν ἱ5 πήἩ], απᾶ 
5οο ὑιαῦ ο ι5δύ Οπο, απιᾷ Ίνοαν {νο νοίορ οἱ 5 

πηοίἩ, Ἠου γοι εἶια]] ὃς 118 πίαοςς {ο κο 156 
ΊΠ6Ώ, οἱ π]αῦ Υοι Ίανο 5ο0η απᾶ Ἠοαγά. Απά 16 
ΠΟΥ ἨΤΥ ἆο γοι ἄοῖαγὃ Ατίςο, απᾶ Ὦο ἴππιπογς- 
ο, απά γναδΏ αγαΥ τοι’ δίπς, Ππγοίος πο παπιὸ 
οϐ ἴἶνο Τογᾷ. Απά γιου 1 νοὐπγπθᾷ {ο ἆογδα- 17 
Ίσπι, ούοπ γη]ή]ο 1 Ρταγοῦ ἴω ἴιο οπρ]ο, 1 ας ἵπ 
ο ὤαπσο; απά Ῥο]ιο]ᾶ Ἰήπι βαγίπο {ο πιο, λαο 18 

Ἰαςδίο, απᾶ ϱο απἰοκ]γ οι οἱ {ογπβαίσ; {σι 

Όμογ τν1]] ποῦ τοοσῖνο ουχ {οβπιοπΥ οοποσονηίης 

πο, ἀπᾶ 1 ραίᾶ, Ἱογᾶ, ορ που μαι 1 19 

Ἰπρηήβοπος, απά Ὀσυύ ἵπ ογουΥ ϐΥπασοθ"ο ἔμοςο 

πιο Ῥομσγνοά ον {μσοο: απά Ὕμομ {ιο Ρ]ουῦ οἱ 30 

Φίορλοη ΕΥ ΥΥΙµ1θς, ας εἶισς, Τ αἱξο ναδ εἰαπά- 

πο Ὦγ, οοπβοππο, απᾶ Κορί ο γαἰπιοπό ο 

ἴλοια πο εἶοιυ πα, Αιᾶ Ἰο ραῖά ἰο πιο, 21 

Ῥεραγί; [ον Τ π]] 5οπἆ γοι οπί {ΑΥ Ἱοπου {ο ιο 
ο β]ορ. 
Απα Πιογ Ἱιοανά Επι τρ Το Πή5 ποτ, απᾶ 22 

Όλοι γαϊφοά Πιο» νοῖοσβ, απᾶ σαῖᾶ, Αναγν πλ 

β16Ἡ α {σιμοι ἴνοπι ἴλο σαν; {ος 16 ἵδ πού Πέ 
Όιαῦ 6 ϱμου]ά Ἠνο, Απ α5 {που βμοπίοἆ, απᾶ 28 
ἔνγοτν τρ ἐ]νοίν οἱοί]μοβ, απᾶ οαδί ἀπδί Ἰπίο πο 

αἩ:, ἴιο ομ1Μαγο. οοπιπαπᾶσά Ἠίπι {ο Όο ρτουσλί 24 

Πίο ιο οαδίο, απά ογᾷσονοᾷ ἰναί Ἰιο βἱιοι]ά Ὦα 

οκαπηήπεᾶ Ὦσ βοοισίηο, ολαῦ Ίο πϊσ]ιή αδοσν{αίη 
ψ]ιοτοίουθ {μογ οτὶοᾷ ουζ αραἱηδὶ η. Απᾶ αξ 26 
Ώου Ὕοχο Ῥίπάϊπρ Ἠάπι πι {μοπσε, Ρατ] εαϊά 
ἰο ο οοπισ]οη πλο βἰοοά Ὦψ, 14 16 Ιανῇ 
{ου ου ἴο βοοπῦρθ α ΠΠ Ὕ]λο 16 α Ἠοιπβη, 

απ πποοπάσοιιπο Ηθη. ἴλο οσπἰηΊοᾳ Ἰθανά 296 

ὔιαῦ, Ίο τιοπύ απά ἰο]ᾶ ο οἰήμΠατομ, δαγ]πα, 

'α]κο Ίου σ]αῦ γοι απο αὐοπί {ο ἆο; {ον Ειέβ 
πιαῦ 194 Ώοππηῃ, Γλον ο ομίΠατο] σαπ]ο, απᾶ 2ἵ 

βοἱᾷ ἰο Ἰήπι, Το] πιο, ατο ου ο Ἡσοπιαν Πο 

βαιά, Σο. Απά ο ο Πανο] απειογοᾶ, αι 38 

π. ονσοαξ βππι 1 οῬίαϊηθά {ί5 οἴασοπεΙΙρ; απᾶ 
Ῥατ} ραἷὰ, Ῥπ{ ΤΙ ν.δ Ὀουῃ αυ {ξ. τοι Ίπππιο- 99 

ἀἰαίο]γ ἴἴιογ ἁερατίοά {γοιη Ἠ1πι Ίο Ὑθνθ αοπ 

ἴο Ἠαγο οκαπιἰπθᾶ Ίηπι; απᾶ ο ολ ατο]ι αἶδο 

νας αἰγαίᾷ α[ίον Ίο Ίσπου {πού Ἡο Ίνας α. Ώοιπατ, 

απά Όδσβιδο Ίο ἡωᾷ Ῥουπά Ἠϊπι, 
Οπ ἔἶια ποχέ ἆαγ, Ὀοϊπα ἀοβίνοις {ο Ίεπου πὶο]ι 80 

οογ{α{πίΥ οπ Ὑαῦ αοοοππύ Ἡς παθ αοοαβοᾶ Ὦγ 
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14 

Ώιο 0015, Ἰο Ἰοοδοᾷ Πΐη {νοπι ής Ῥοπάς, απ 

οοπιπαπάσἆ {ιο οἶ]αί ρνϊοςίς απᾶ αἲ] ἰῑιοῖν σοιῃ- 
οἱ] {ο αρροα», απᾶ Ἠαγίπς Ῥγοις]ό ἄονηπ Ῥαπ], 

Ίθ ρ]ασοᾷ Ἰήπῃ Ῥοίογο {Ἴου, 

ΧΣΧΠΠΙ.--ΑπΌ Ῥαπ], οαγπθρίΙγ Ὀε]ιο]άΐπς ιο 
οοιποῖ], ραίᾷ, ἙῬνοί]νοι, Τ Ίαγο Ἰνοᾶ {ο αοᾶ 

Μζι αἲ αοοᾷ οοηςοίοπσο απ] {ής ἆαγ. Απᾶ 

Ἠιο ΠϊοἨ Ρτίοδέ Απαπίας σοππιαπᾷσᾷ ἔἶχοπι πν]ο 
βίοοά Ὦ}γ Ἠΐπι, ο βίο Πίπα οἳ ο ππου{. 

μοι Ῥαπ]. εαἰᾷ {ο Ἠΐπ, ἄοά ση] «ήτο γοι, 
γοι π]ηίοᾷ γνα]]: [ου ἆο γοιι Β16 ᾖο Ἱπάσο το 
ποοογά1πο {ο ἴ]ο Ίαν, απᾶ οοιηπιαη 1ηο {ο ο 

Βο]ς οο(γαΥ {ο {ο ἶαυτ Απά νου Ίο 

βίοοςᾷ Ὦγ, βαἷά, Ώο γοι τογί]ο ἄοά)ς λἱσ]ι Ῥνἱοςί ᾖ 
Τ]ον εαἱᾷ Ῥαπ], 1 Ίσιοιυ ποῖ, Ὀνοίμνοι, ια Ίο 

νας ἴμο Μο] ρν]οςδί; {ο 1 {5 ανζίι, σοι ]α]] 

πο βροας ον]] ο{ {1ο νγα]ου ο{ γοιγ ρθορ]ο. 

Ῥπέ Ὕ]ιοη Ῥατ] ρανοθἰνοᾷ {ιαί ἴο οηθ Ῥατί 
πουο Μαζάπσοσξβ, απᾷ ἴο οἵἷιοι Ῥ]ιανίασα, Ίιο 

οθά οί 1η ιο οουποί], Β{οίμτοιι, Τ αἰπ α Ῥ]α- 

11600, ἴ]ιο 601 οί α Ῥμανίεου: οοποσγπίπο α Ίορο 

απ α 1οδηντοσβίοη οί ἴἶιο ἆσοπᾶ Τ αιπ ποπ ἠιάσθᾶ, 
Ἀπά Ὑπου Το Ἰαά 5ο ραϊά, ἴλοτο 41059 α, ἀἷς- 

βοηβῖοπ ἸῬθύνασν Ίο Ὦ]αιίεους απά {πο Βαᾶ- 

ἀπςσοοβ; απ ἴλο πη]ἡιάο τνας ἀῑν]άθά. Έον 
Ώιο Θαάάιισοοσδ 5αγ ἰἶναί ἔ]ανο ἵ5 πο ταραντοςῦίοι 

πΟΥ 4ηρο], που Ερδ; Ὀις ιο Ῥμαχίςους οοη/{αςς 
Ῥοΐμ. Απά Ἴ]ονο αγο56 α στοαῦ οἶαπιουῦ; απᾶ 
Όλο 5ογροβ Ὑ]ο πουγο οἳ {16 Ῥ]μανίςοος) ρανἲγ 
81086, απ βίουο, βΑΥΊΠς, ο Ππά πο ον!] {π {ίβ 
πηαα: Ῥαἱ, ἴξ αἩ απσο] ον δρὶν]δ 6ρο]κο {ο Ἠϊπι,--- 
Απά π]ιοη {Ἠογο αἲ05ο α ρισαῦ ἀἱβδσηδίοη, {ο 
ομήΠανεΠ, {οατίπς ἴλαῦ Ῥαυ] που]ά Ἱατο νου 
ρι]]οά 1η Ῥίοσος Ὦ} ἶνοπι, οοπιπιαπζθά ἔ]ο ϱο]- 

4ἱογΥ ἴο ϱο ἄονη, απᾶ {α]κο Ἰΐπι Ὦ}γ {ονσο {οπι 

8ΠΙΟἩς {μθπα, απά {ο Ὀνίης Ἰΐπι Ιπίο {ιο οαφί]ο, 
Απά ἴ]ο πὶσμί {οΠονίπα, {ιο Τιονᾷ φἰοοί Ὁγ 11η, 
απά εαἰᾶ, Τα]ο οοιναρο, {οΥ 45 γοι Ἠανο {οςίῖ- 

Πο οἱ πιο ἴπ Φογιδα]οπι, 6ο τηαδέ γοιι 4ἷδο ρου» 
{65ΠΠΙΟΠΣ ἵπ Ἠοπ]θ, 

Ἆπά πλου 1 παρ ἄασ, ο ζον5, ανῖηπς 
{ουπιθᾷ α. οοπιμΙπα ου, Ὀουπά {ιοπιδε]νος υπᾶσν 

8, ουγ5ο, βαγΊης ἡλαί {που που]ᾶ ποϊλον οαύ που 
ἁπίπ]ς ΜΗ Όνογ Ίνα ]ᾳ]]οᾶ Ῥαυ] : απᾶ {λογο Ίουο 

ΠΟΥ ἔἶαηπ {οΥἱ πἩο Ἰαᾷ {ογπποῦ ή οοπ- 

βΡίγαογ. Απά που ποπ {ο νο ομίθί ρν]οδί απᾶ 
ο]άους, απ εαίᾶ, Ὢο Ἰαγο Ώουπᾶ οαι5ο]νος πάσι 

, ϱγοπῦ ο,156, μαί σγο π]] οαῦ ποήηο 11] Ίνο 
πο Ἠαγο ο]αΐί Ῥαπ].. Νου, ὑιογοίογθ, Υοιι ση ]ζ]ι 
Όιο οοπποῖ], βἰσπίῇγ {ο ἴλο ολίΠαγοι ναί Ίο 
Ῥεΐης Ἰ1πι. ἄοινΏ {ο οι {9-ΠΟΙΥΟΥ, α5 ουσ] 

γοι που]ά ἠπαιῖγο βοπιθίΠ]ης πιογο οχαο[]γ σοἩ- 
οογπίηρ Ἠϊπι: απά πο, Ὀοίοτο Ί9 οαἩ 60110 Ἠθα, 
ΥΠ] Ῥο τοαᾶγ {ο ΠΠ Ἰήπι. 
Απᾶ ν]ου Ῥαα] αἰδίονς 5ο Ἰοαγᾶ οἱ ιο 

απιρτιθΗ, Ἡθ τνοπύ απᾶ οπίοιθᾷ Ἱπίο ἴλο οβςί]ο, 

απά 1οιά Ῥαπὶ. μου Ῥαπἱ σα]]εᾷ οπο οἱ ἴἶια 
οοπίατίους {ο Ἠή11, απά δαἱ, Ῥνήηρ 5 γουης 

πΙαΣ {ο νο ομήλανο]ι; {ου 16 Ἰαδ α οογίαῖη (πο 
ἰο {ο Επ. Απ ο Ίο {οοῖς πι, απά Ὀτουρ]ί 

Ἰήπι {ο 1ο ολί]ατο]ι, απᾶ 5αγς, Ρατ] {ιο Ῥηίδοπθ» 
οα]]οᾷ πιο {ο Ἠΐπι, απᾶ τοιιοδἰοᾷ ππο {ο Ὀτίηρ {μή 
γοιπς πια {ο τοι. Του ἴμο ομἰΠαγοῖι οοῖς 
Ἠὴπ. ὮΥ 16 Ἰαπᾶ, απά υοπῦ πι Ἰήπι αβιᾷς 
Ρηϊναίο]γ, απά αξ]κοῇ Ἰήπι, Ἡμαί 15 ναί γοι 

Ἱαγο {ο 847 {ο πιθῇ Απᾶ Ίο βαἷἁ, Το 2ου 

Ίιανο ασυοοᾷ ο ταιοξύ οι, λα οι πνου]ά 
Ὀνήπρ ἄοινη Ῥαπ] {ο-πιογνοὶν {Πίο {μις οοιιποῖ], 88 

Ώιοιισ] {μου πνοι]ά Ιπαμήγο βοπποζηῖης αοπέ Ἰήπι 

ΠΟΣΟ Ῥον{οοῦ]γ. Ἐπί ἆο ποῦ τοι γἰθ]Ιά (ο {ναι : 

{ον λογο 16 ἵπ πας {ον ήπι πιουο ἴπαη Γοτίγ 

πιθη οἱ θα, Ὑμο Ἠανο Ῥουπᾶ Ώιοπιδο]γος ση] (]ι 

απ οσα], ὑναξ {ευ τν] ποἰ(ιθν οαῦ που ἁνίπ]ς Π]1 
Ένα Πανο Ἰ]]οᾶ Ἰήπι; αππᾶ πο 46 αγ τοαᾷγ, 
Ἰοο]άηας {ον ἴἱο Ῥνοπίδο {οπι οι. 9ο 1θ 
ομήΠατο]ι 1εύ {ο γουης πιαη ἀἄερατί, απά οιατρεά 
Ἰήπα, Το] πο Ώ6ΥΒΟΠ ἴ]αῦ γοι Ἠανθ β]ογγοᾶ ἴιορο 
{μήπρς ο π1θ6, Απᾶ 19 οα1θᾶ {ο Ἠϊπι Βοπ10 πο 
οἱ ὧμο ορπἱατίοης, βαγίπα, Μαίζο χθαᾶΥ {πο Ί- 
ἀνοεά βοἱάΐθυς5, απᾶ βουεπίγ ΊΟΥΞΘΠΊΘΗ, απᾶ πο 

Ἠππάνγοά ΒΡΟΒΙΊΠΕΏΠ, {ο σο {ο Όσεατρα, αἲ ἴ]ο 

Ἠητα Ίος οἱ ἴῑο πῖσ]6; απᾶ 16δῦ οι Ῥνονίάο 

Ῥοαςίς ον πἨίο] Π16Υ πιαΥ Ῥ]αςο Ῥαπ], απᾶ Ὦτῖηρ 

πι δα{9 {ο Έε]ς ἴμο ϱΟΥΘΙΠΟΝ. Απά Ίιο πνοίο 

α Ιοὐίου α[ίοι {15 πιαηπος: Οαιάίις Τδίας, 1ο 
ἴ]ιο πιοδύ οχοθΗσπύ ϱοΥονπον Τείχ, επάς ϱιθεί- 
Ἱπρ. ΤΗΐΦ πιαπ Ἴαθ ἴα]κοη Ὦγ ο ἆαὴε, απά 
πας αὈοπί {ο Ῥο ἸαΠεά 7 Ίνοπι; Όαί Τ σαπιο 

ψη(ν {16 βοἰάϊθιγ, απᾶ αοβοποά Ἠῑπι, Ἱανίπρ 
Ἰοαγηπθᾶᾷ {μαί Ίο παδ α Ἡοπαπ. Απᾶ Ὑ]απ 1 
π]ε]θᾶ {ο Ίπποι 116 οα15ο {ο νᾖ]ίοαμ 116γ 
αοοιςοά Ἠΐπ, 1 ὈτοισΏί Ἱήπι {οχι Ἱπίο είν 
οουηο]: απᾶ {οηπᾷ 1ήπι ἴο Ῥο βοοπδοᾷ οροπί 
ᾳαθείίοης οἱ ἐ]ιθῖγ Ία1ν, Όαό {ο Ίπνο ποἰλίπο ]α]ᾶ 
{ο ή οπαιρο ποτίμσ οἳ ἀθαίι, ο) οἱ Ῥοπάς, 
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50 Απάᾶ ψίιοη 1ἱ αδ. ἐο]ᾶ πο Ἠοι {1 ἆ ους 1αίᾶ 
ναϊξ {ος πο πια, 1 θοπύ Ἠΐπι ἠπηπιοβ]αίοῖγ {ο 

γοι, απά ϱ.γε οοπππαπάσπιοπς ἴο 18 αοοΠδοΙς 

8169, {ο ϱαΥ Ώθίογο Του Ὑ]μαί 1167 Ἰιαᾶ ασαἰηδύ 
Ῥατργε]]. 

δι Τ]λθη {ο βο]άΐσους, ας {6 τας οοπαπιπηάθᾷ {οπῃ, 

ἰοοῖς Ῥαπ], απᾶ Ῥχους]ιέ Ἱάπι Ὦγ πὶρ]ιόξ {ο Απβρα- 
82 ἐτίδ; απᾶ ο ἔἶιο πιοΥγοπ {1ου Ιο(ζ ἐ]ιο Ἱογβεπιθη 

1ο ϱο πι Ἠΐπι (απᾶ τοὐανπεά {ο ο οα5ί1ϱ) : 
85 πο, πἹοη {41167 οαπ1ο {ο Όθρανσα, απά ἀε[ιγοτοᾶ 

ιο ορῖςί]θ {ο με οΥοπον, Ῥηθβοπίοᾶ Ῥαπ] α1βο 
84 Ῥείοτο ]ῖπι. Απά π]θη {ῶο 6ΟΥΘΙΠΟΥ Ἰαςῖ τουᾷ ο 

16ίΐθυ, Ίο αξ]οᾶ οἳ π]αῖ Ῥτονίησο 119 Ὑας. Απά 
π]ηθη Ὦθ ππάςικίοοᾶ ἐιαῦ Ίιο πας οἳ ΟΠοίᾳ, Ίιο 

96 εαῖᾶ, 1 τν] Ἠθαν γοι, πΊοη ΥοἩΓ αοοά5οΓΘ 819 
85ο οοπ16. Απᾶ Ἡθ οοπιπιαπᾶρά Ἠϊπι {ο δο Κερί 
ππᾷον ρυιατᾷ ἰπ ο ρτοξοτίαπι οἵ Ἠογο. 

ΚΣΧΙΥ.--Νοπ αἲίον το ἆαγβ, Απαπίας ἐῃθ 
Πρ] Ῥτὶοδύ σο.πιο ἄοφη {ο Όθεαγαα πὶθ]ι το 
εἸάστΒ, απᾶ πι] α οθτίαἶπ ογα{ος παπιοᾷ Τουγη]- 

115, πο αρροανθά Ὀείουθ ἐιο ρούογπου αααἰπβύ 
2 Ῥατπ]. Απᾶ π]οι Ίο πας οα]]οᾶ, Τοτη]τιβ 

Ρτουθθᾶςθά {ο αοσιδθ πι, βαγίης, Ααοΐπο ὑλαῦ 
{μτοιρ] Υοι στο οπΊο7 ταὰοἩ Ῥθαοθ, οπιᾶ να! πΙσηΤ 

γευγ πογίγ ἆθοᾷβ ατο ἆοπο ἐς παϊῖοη {ητοιβ] 
ὃ- ουν ρταᾷοπί αἀπιηϊδίταβίοη ; πνθ χοοσῖνο 1ὲ 1η 

6γοιΥ παγ, απᾶ ονοιγνηδτθ, τηοβύ πορ]ο Ἐοι]ς, 

4 πι 11 ὑναπ]ςα]πας». Ῥα ἐλλα{ Τ πα7 πο πθαῦ7 
7ου Ίοπβου, 1 Ῥναγ οι ο{γοαν οΊειθπογ {ο Ώθαν 
α {6 πονᾶβ {οια 8. Έου πο Ἰανο Γοππᾶ {1ή8 
ιαπ α Ρροβΐ, απᾶ οκος ἤπρ ἀδίπιραποςο απιοπς α]] 
ἤιο ἆοπς ὑΠποιρ]οιῦ ο πο], α ομϊο]οαᾶον 

ϐ οἳ ὧο βοοί οἳ Νασατεπος: Ὑ]ιο 4ἷδο ας σοπο 
αροαῦ {ο Ῥγοίμηο Ίιο ἐπρ]θ :. ποπ πγο {οοῖς, 
Όπά ποπ]ᾶ Ίανο Ιαάσεά αοοοτά(πα {ο ους Ίατν : 

Τ Ῥαύ νο ομ{ΠΙατοῖι Τιγεία8 69Π1Θ Ἡροπ 8, απά σγϊ{]ι 
βτοαῖ ν]ο]οηοθ {οοῖς Ἰΐπι απαΥ οαῖ οἳ οἳσ Ἠοπᾶς, 

8 οοππιαπᾶ]ης Ἠί5 Ώοο"βοΥ5 ο οοπιθ ἴο τοι: ὮΥ 

εχοπηπίπς οὗ π]λοπ γοι γουγςο]/ πιαγ οὐίαία 
᾿Κποπ]οᾶρο οἳ α]] ἴἶιοςο ὑμῖπρ ππογοοῦ νο 4οοπβθ 
9 Ἠϊπ, Απά ιθ ζοπ8 αἶδο αδεα]]οά Ἠίπα, βαγΊης 

Ειαῦ οσο ἠήηρς στο ϱο. 
10. Ἔποι Ῥαπ1, αἴϊθυ λαοί 16 σοΥουποΥ ]αά Ὀου]κ- 

οπθᾷ {ο Πΐπι {ο Βρθαίς οπθπογεᾷ :---Κποπίπς 
ἴμαῦ του Ίαγο Ὄθυα {οΥ. πιαΏΥ ΥθΘΩΥΒ Ὢ Ἰπᾶρο {ον 
μμ] παίῖου, 1 ἆο {1θ πιοτθ. οἸιθογέα]]γ απβτγος {ο 

11 πιφβο]ξ; 1έ Ῥοίηρ ἵη ουχ Ῥοπος {ο Ίεποι ἰλαύ 

οτι 

Όιογο 819 γοί Ῥπή ὑπο]γο ἆαγς εἶπορ ποπ πρ {ο 
{οχδα]οπι {ο πγουςΠάρ. «Απά {ιογ ποἰζμου {οππᾶ 18 
πιο ἴη {1ο ἵδπαρ]ο ἀδραήπο αχ ζ] αγ πια, ποἱἔου 
βΩγνίηρ πρ ιο Ῥοορ]ο, ποἰνθυ 1π {ο ϱΥπαρορπο, 
ἨΟΥ ἵηπ ιο οἵγ: ποϊί]ιου οαπ ἴἨθγ Ῥχουο {πο 18 

ὑμίπσς οἳ πΠΏίο] 1ου πουν ασοπβο πἹθ. ΒῬπὸ ἠΠήςΙ 14 
σοπ{6ϱς {ο Υοα, λθῦ αἴογ {]νο αγ πν]ι]ο]ι 11ου οα]11 
ϱ, 5οοῦ, 8ο 1 ποτθμρ ο ἄοά οἱ πι {αίμοις, 

Ῥομονίπςο α]] ἐῖπρς πλ]οὮ αγο πχ {έθη {π 1ΐο Ίαπ 
απᾶ Ἰη ἴο Ῥτορ]λθδί5: απᾶ πατο α Ἠορο ἑοφανᾶς 16 
αοά, π]]ο] Π16Υ χοπιβο]γος αἶδο δπ{ονίαϊπ, αν 
Ίνονο ἵδ {ο ὃο α γοβυνγθοοπ οἱ {ιο ἀθαᾶ, Ὀοίῖι 

οἳ νο ἠδί απᾶ αἱεο οἱ ο απ]ιδί,. Απᾶ ἵπ ἐής 16 
ᾷο 1 οχονσίβε πιγ5ο1{, {ο Ίχαγο αἱπγαγς ο, οομβοίοηοθ 
τοῖᾶ οἳ ο εηξο {οπψατᾷς ἀοά απᾶ πιρη. 

Κον, αἴίου ΠΙάΠΥ ΥοαΥ5, 1 οαπιθ ἵπ οτᾶου {ο 1Π 
Ῥτίης 1ΠΙβ ἐο 117 παίάοῃ, απά Το ππαἷςθ οΏσνίπος : 
οἳ ὍήσἩ οορασίοπ ορτίαΐῃ ᾖ9π5 {9οπι Αξία {ουπᾶ 18 
πιο ραν]ῇοά ἵπ πο ἔφπρ]ο, Ὀαό ποεϊιος πα α 
οοπᾶ, πον πι απ]: πηο οισης {ο Ἱατο 19 

Ῥ6Ῥη. ησνθ Ῥθίογο γοιι {ο αοσἩβο 116, Ἰαᾷ {1167 απΥ 
6ματρθ αραἰηδύ πιο; ο οἱθς 196 έοδο Ἰμοπιδοίγες 20 
αγ, ΤΕ 116γ {ουπᾶ απγ ετἰ] {π πιθ, π]οπτ Τ βἰοοᾶ 
Ῥοίοιθ {1ο σοαποῖ{, θχοορθ 16 Ῥο {ον {πε οπθ 21 

οκργεβεῖου πήοῖ 1 πιαᾷο βίαπάἵπρ απιοπρ σι, 
Οοποσιπίης ο τετ σοίίοπ. οἳ 6 ἀενα 1 απι 
2µ15 ἄαγ οαἩοά 1π ᾳΠθβΗοἨ. 

Απᾶ π]ιοι Ἐο]ῖκ Ἰιοαχᾶ {1ορο {πρς, Ἱκποπίπρ 29 
Ίηοχθ αοουσα{θ]γ {ιθ {]πας Ἱπ χεσατᾶ {ο ἐς πταγ, 
Ίο ἀθίοτγοᾶ επι, απά εαῖᾶ, που Τροίας ιο 

ομ]ατο] ενα] οοπιθ ἄοπω, Ἰ πΙ]Π] ἐμογουσλ]γ 
οχοπηῖηθ ιο πιαξίοτς Ῥούποσιῃ οι. Απά ο 98 
οοπηπαπᾶοᾷ, ιο οθα]ου μας Ῥαπἱ αμοπ]ά Ὦο 
Ἱκερῦ, απᾶ {λαί Ίο ε]ιοπ]ά Ίανο α το]αχαίίοτ, απᾶ 
ἐιαῦ 1ιο ελοι]ά {ογῬίά ποπθ οἱ Πῖ5 αοπαἰπίαηοθ 
{0 ππαρίαν, 08 οοπ1θ {ο 11π, Απᾶ, αξίου 6οπιο 24 

4αγ5, πλου Τα]ῖκ οαπηο η (Ὦ 119 πο Ὀτιθί]]α 
(π]ο πας ο ᾖου6ββ), Ἰο 5οπύ {ου Ῥαπ], απᾶ Ἠοανᾶ 
Ἠάπι οοποθιπίης νο {αν Ίπ το]αοι ἴο Ο)ί5ύ. 
Απά αξ Ίιο γουβοποά. οοποογηίἁσ Ἰηβίῖσθ, βο]/- 36 
ᾳογουππηθηί, απᾶά ο Ἱπάρποηί {ο οοπιο, Ῥοἷῖϊς 

ἑοπηρ]θᾶ, απᾶἆ απαποτθᾶ, 4ο Τους παγ {ου πί8 

πιο; ποια 1 Ἠαγο α οοπτομ{θηῦ ΒΘΒΒΟΣ, 1 ν]] 
βοπᾷ {ον τοι. Αὖ ὧθ β4πηο {πιο Ἱορίπρ {μαί 26 
ΠΙΟΠ6Υ που]ᾶ Ἠανο Ώθοι ᾳἶτου Ῥάπι Ὦγ Ῥαπ1, Οιαί 
θ πἠρ]λὲ χεἶεἈδθ Ἠίπι, 116 (Παποίογο θεπῦ {ου Ἠΐπι 
Ώιθ οἱίοποτ, απᾶ οοπτουβθᾷ στὴ ία. Βαΐἱ Πεν 21 

ἔπο 7οατς Εο]ίκ Ἱαᾷ α βΒποοξΣ5οὲ, Εοτοίμς Ἑ θβίβ; 
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απᾷ Ἐοἡς, παρ) {ο Ε]ιοῖγ ὧλο ἆσυνς α {9του, 1ο[ῦ 

Ῥατ] Ῥοππά. 

ΧΧΥ.--Νοπ π]ιθη Ῥοσίπς Ἰαᾶ οοπιθ 1πίο ἴῑαο 
Ῥτούίπσο, α[ίοι Ἠνοο ἆαγδ, Ίο πγοπῦ τρ {1οἱη 

Ό6βαιοα {ο ὦογαβα]οπι. Ἴ]θι Ένο Ἠ]σ] Ρρτϊορί, 
αιᾷ {9 ομίοξ οἱ ἴλο ἆστνς, ἱπίογππος Ἰήπα αραἰηδέ 

Ῥα], απιᾷ Ὀαδοιισ]ή Ἠΐπι, αξ]κίῃσ {ου ᾖΠιοπιξο]τος α 

Ίανου ασαἰηςύ Π1πα, ἠλαῦ Ἡο πνοτ]ᾷ εοπᾷ {ου Ἰήπι {ο 
1ογαδα]οπα, ργδρω Πρ η απ Ώ15Η {ο 1111 Πα οἩ 
1 αγ. Βιῦ Ῥοαξίης απ πονοᾷ Πιαῦ Ῥατ] εμοπ]ά 
Ῥο Ἱκορί ἵπ οιιδίοᾷγ οὐ Οοραγσα, απᾶ ἐναί Ίο Πΐπι- 
βο1ᾷ ποτ]ᾷ εἰονγ ἀερανί ἠήίιου, Το ιο 
Ῥοπον{α] απποης 7οιι, δα Ίο, 5ο ἄοππ πΙζ] πιο 
απά αοοιςο 0] π]θἩ, 1 ποιο 15 αγ πλο]κοίποςς 
η 1111, 

Απ πΠοῦ Ίο Παά ἑατγῖοῦ απιοης {]οπι πΙοΥο 

ὕμαν. {οι 4.78, Πο πποπύ ἄοππ ἴο Ο6ξαχθα; απᾶ 

Ώιο ποτύ ἄαγ βἰ(ήπο οἩ ἴλο ]πᾷσπιοπί-βοαί, 6ΟΠΙ- 
πιαηπᾶσά Ῥαπ1] ἴο Ῥο ῬνοπσἩ{. Απᾶ που Ίο ας 
οοΊηθ, ἐ]ιθ 9618 Ίο ο.1πο ἄονπ {νοπι Ζογπβα]οπα 

πίοοᾷ ατοιιπᾶ Ίήπα, απά Ια1ᾷ ἹπαἩΥ απά ΊθανΥ 

οοπηρ]αἰπίς αραἰηπδί Ῥαπ], σ]ήσ] Όιου οοι]ά πού 
Ῥνογοδ; 16 Ίο απβποτοά {ου Ἠήηςο[{, Ναἰέ]ιου 
ασαἰηπδὺ ο Ίαν οἳ ιο 6οψ5, που ασαἱηςδέ {1ο 
Ίοπιρ]ο, που τοῦ ασαϊηδί Οσξαν Ἰανο Ἰ αἲ αἩ 
οὔοπάσοά. Βτὸ οξείας, πΙ]]πρ {ο ἄο ένο ὦσις 
ϱ Τ1νοΥ, απβιογθᾷ Ῥατ], αᾶ οαἱᾷ, ΠΠ] γοι Ρο 

πρ ἵο 26γἩδαίοπι, απᾶ λογο Ὦο {ιᾷσος οἳ {ιεβο 
Μπρος Ῥοΐοχο πιο Τ]ου βαϊᾷ Ῥαπ], 1 δἰαπά αἲ 
Ο6δαν”ς Ἱπάρπιοπί-θοαί, Ὕηονο 1 οιισ]ό {ο Ῥο 
ἠπᾶροά: ἴο 1ο ἆσπβ Ἰ Ίιανο ἆοπο πο Ίτοπς, 48 
γοι σοτνβο]{/ τοι; πι Ίπον. ἜΤοι 1 Τ απι 
ἀοΐης Ἡποηρ, απᾶ Ίαγο οοπιη]θίοᾷ αἲγ πα 

πιο ίμΥ οἳ ἀσαίι, Τ τοίιεο πού {ο ἀἱδ; τα 1 

Ώιοιγο 15 ποήπο Ἰη ἴ1οδο πιαδίους οἱ πν]{ο]ι 1ου 

406159 116, πο ποπ οαη. ἀομῆτον πιο πρ {ο {ποια : 
1 αρροα] ἴο 0οδαν. Τ]ου Ἰορίις, πν]οι Ίο Ἰαᾶ 
{ω]κεά πΙ ο σοπηοῖ], απβποτοᾷ, Του Ίαγθ 

αρροα]οά {ο Οθδαν, {ο Ο65831 β]ια]] οι ρο. 
Απά αἴίθν οθτίαϊπ ἆαγε, Ιάπςσ Αρη“ῬρῬρα απᾶ 

Ῥουπίο 61116 {ο Όσδδαγθα {ο κσα]αίο Ῥορίας. 
Απά π]οη 11οΥ Ἰαᾶ Ῥουι {1θΓο ΠιΑΠΥ ἆππ, 

Ἑορίας βοῦ {οχ{]ι ἐο {ο Ίπς {1ο {αοῦ5 οοΠσΘΥη- 
Ἱπς Ῥαπ], 5αγΊης, Έπουο 5 α. ορτίαίπ πιαπ. Ἰο[ῇ 
Ῥτΐδοπον Ὦγ Ῥο]ς; αροπῦ πΊοπι, πΠθη 1 πας αὖ 

1οτυεα]απι, 6 ο]]οί Ῥτ]οβί απᾶ ἴλμο οἸάσις οἳ 

Ώιο ὅοπα Ῥτοισᾗύ απ ἹπογπιαβίοἨ, αβ]άπρ {ου 

{μοπιβο]γος Ἰπβίίσο ασαϊηδὺ Ἰΐπαις ο πποπα 1 
θπθπγογος: Τύ {5 πού ἴο ουδίοιι ο{ {πο Ώοππαπβ 
{ο ἆθιίνευ ΑΠΥ πιαπ {ο ἄῑο Ὀοίονο Ἡο {μαῦ 18 

αοσιδοᾷ Ίανο 5 αοουςσους {πορ {ο {πσθ, απᾶ πάγο 

απ ορρον ιπῖζγ {ο απβπεν {ον Ἠήμιςο]{ οοησθιπίπρ 

Όιο ομα1ρθ. ΤΠογσίογο, πηθη 1ἴἨογ Ἰιαά οοπιθ 

Μπους, πνμοιί αἲγ ἀθίασ οἩη. ἐ1θ ΠοΥτοΥν, 1 δαΐ 
οἩ. {πο Ιιᾶρπιοπί-βθαῦ, απά οοπηππαπᾶθά ἴ]ο πιαῃ. 
ἴο Ῥο Ῥτουιρλέ; ασαἰπξί ΊἨοῃ, π]ιοη ἐο αοσοι- 
Βου ρίοοᾷ πρ, ἴογ ῬτοιρΠπέ πο αοσοπδαΊοη οὔ 

βιοἩ πο α5 1 βιγπιροά: Ὀπί Ἰαᾶ ορτίαϊἰπ 
ᾳπιθβἠοπβ αρα]πδύ ἸἨϊπι τοβρεοτπρ εί οπι 

1ο σΊοἨ, απᾶ οἱ 16 ἆ16815, πο 1ωά ἀῑεα, ποια 
Ῥααἱ. α[βγπιεά {ο Ῥὸ9 αἱνθ. Απᾶ Όθοαιδο Ἱ 
ἀριαρίος Ίου {ο ἱπτοβσαίο 5ο απθεήοῃς, 1 

αδ]κοᾷ Ἠΐπα π]δίλεν Ίο ποτ]ᾷ σϱο 1ο {οτηδαίοπι, 

απᾶ ὃς ἠπᾶροᾶ οοποργηῖηρ Ίἴμαδθ πιαίίοις: Ἰαί 

Ῥατ] Πανίπς αρρεβ]αεᾶ, {ο Ὃο Ἱκορί α8 α ΡΙΊδοπογ, 

γαι α νῖου {ο ἴμ6 οχαπϊπα(ἶοη οὗ Απουσία, Τ 
οοπηπιαπᾶθάᾳ 11 {ο Ὦο Ἱαρύ 11 Τ ο]α]] 5ο λήπι 

{ο Όθραν, Τ]εἨ Αστρρα βαϊᾷ {ο Ῥεείας, ΤΙ πιγ- 
Βα]{ αἱσο οπ]ά Ὑήδ]μ {ο δα} {Πο Ίπ8η. Το-πιο- 
1ΟΥΥ, 5814 Ἰο, 7ου 5]ια]1 Ίοαν Ἠ1 πι. 

Απᾶ οἩ {ο ππογοτ, πμθη ΑοτΊρρα Ἰας οοπιθ, 

απά Ῥουμῖσοο, ὙΙ ΓΕ πΙποἩ. ροπ1ρ, απᾶ Παά οπίθτοᾶ 

1πίο {πο Ῥ]ασς οἳ απάϊσποθ, δα πο οπἱΠατοῃς 
απᾶ Ῥριποῖρα] πιθή οἱ ιο οἱόγ, αἲ ο οοπιπιαπά 
οὗ Ῥοβδίις, Ῥαπἱ Ἴαςδ Ῥτοισῃί {ουία. Του 

Ῥοείπς εαγς, Κίπσ ΑρΏΡΡΕ, απᾶ αἱ] πιοη πο ατθ 

Ρνοβοπύ π(Ἡ τς, γοα 596 {Πἱ5 πιον αροιό τοι 
ο] ιο πια] ἡιάθ οἱ {1ο ἆθπβ Ἠατο Ἰπίετορᾶεά 
ψηλΏ]ι τηο, Ῥοί] αὖ ο ογ1δα]οπ], απ αἰ5ο Ἰοτς, ουγΊπρ 
ού Εναῦ Ίο οπσ]ιέ ποῦ {ο Ἠτθ απ Ἴοπρς". ῬἘταΐ 

πλοι Τ {οππᾶ ναί 16 Ἰαᾶ σοπηπιέθᾶ ποίβίπρ 
πνοτίιγ οἱ ἀθαί], απά Ί1ο Ἠ]πιβο]{ αν]πς αρροα]οᾶ 
ἰο Απσισίας, 1. ἀοογπῖποᾶ {ο βοπά Πϊπ: οἱ 
μοι 1 Ίαγο ποϊήησ οοναῖπ ἴο τί {ο πγ 
βογογαίσΏ, π]θτοίοτο 1 Ίανο Ῥτοισ]ῦ Π]πι {οτί 
Ῥοΐοιο οι; απᾶ οδρθοῖα]1γ Ὀείοτο τοι, Ιΐπρ 
Αρτίρρα, ἴμαί αἴου οχαπιπαβίοἩ, Τ πηαγ Ἠαγο 
βοπιοήηπορ {ο πτθ. Έου 16 5οθπι ἴο πιθ Ἱ- 
γβαβοπαβ]θ ἵο βοπᾶ α. ρτίδοπος, απά πού 8]εο {ο 

βἱρηί(γ ἰ]ο οπἈαχροβ ασαἱηδῦ Ηἶπα, 

ΧΣτν].- παν Αρτῖρρα 5αὖς ἴο Ῥαπ1, Υοα 
81ο Ῥουπηϊεθᾶ ἵο Ερθα]ς {ου γοατροή. Τε 
Ῥαπ] οἰνοίο]ιοᾶ {οτί1ι 15 Ἠλαπᾶ, απᾶ αππογθά {ος 

Ἠήπηξο]έ: 1 ηπῖς πιγβοὶί ἩαδρΡΥ, πο Αρτίρρα, 
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Ῥθσατςο 1 εἶια]] απβ που {οΥ πιγςθ]{/ Ως ἄαγ Ῥοίογο 
οι, οοποθιπίπο αἱ {16 ἠήπσς οἱ τη]]ο] Τ απι 

ὃ αοοισοᾷ ὮΥ ὧθπβι Ῥοσαιδο Τ Ίεποι γοι {ο Το 
οβρθοία]1” βἰ1]]οά ἵη αἲΙ οπβίοπι5 απ αποδίοης 
Πίο] 19 ΠΟΠ «1θηβ; Ὑ]οτοίογο 1 Ῥοβοςο] 
γου {ο Ίαν πιθ ραζἱοπί]γ. 

4 ἩΜΥ πιαηπου οὗ Π{ο {οι τιγ γοπέ]ι, π]ίσ] πας 
αἲ ἴο ἠταί αΠηοπς ΠΙΥ οπΏ Πα/ίοη οὐ ύογαδα]ονη, 
1] 1116 οσο Ἰωποῦ, π]ιο Ίατο Ίεποπη πιο {οπι 

ὅ ιο Ῥερίππίηρ, 15 που πνου]ά ἱοβν, ναί, αἲίου 
Πιο βἰγίούοδύ 5οοῦ οἳ ος το]ρΊοτ, 1 Ιγοᾶ α Ῥμαν]- 
866. Απάποτ Τ5ίαπᾶ, απᾶ απ ]αᾷσοᾶ {οΥ ἐἶιο Ίιορο 

ϐ οἳ 6 Ῥτοπιβο πηαάο Ὦγ οᾶ {ο οας {μίας : 
{ο {0 αοοπηρΙς]ηεπέ οἱ π'ηῖο]ι Ῥτοπιίδθ οἳχ ὁπο]το 

Τ 1ρο8, θαΥΠΘΕΙΙΥ Βοτνῖησ ἄοᾶ ἄαγ απᾶ πὶο]ιή, 
Άορο {ο αὐαῖη; ο αοοοππέ οἳ πγλὶοἈ Πορθ, Κΐπρ 

8 Αρτΐρρα, 1 απῃ αοοιςαᾷ Ὦγ ὅθπς. ια | 18 1έ 
Ἰπᾶσθα ἱπογοᾶϊρ]ο πγΙΏι γοι {λαί 6ος ταΐδος {νο 

9 ἆθαά τ 1, Ἰπάσοᾶ, ὑποπσ]ί σι πιγδο] ναί Τ 
οασμύ {ο ἆο πιαηγ ἠήησςθ αραἰπεῦ {1ο παππθ οἳ 

10 ἆοδις ο Ναπατει. ὙἨήσ]ι ἐμίπρς 1 αἷξο ἀἱᾷ 1η 
1 οΥἩβαΙοΙ : απά 1ΠΑΠΥ οἳ {ο βαἰπίς Τ εἶναύ πρ ἵπ 
Ρ9ΊΡΟΗ5, Ἱανίης τοσοϊνοςᾶ απι{]ιογίθγ {ποπι {11ο ομῖοξ 
Ρη]6Ρ/5; απά γλοπ {λογ πουο ραύ {ο ἆσαί], 1 ϱατο 

11 πιγ νοῖο αραϊηδὺ Ίο. Απᾶ ριπ]ήπς Ίἶοπι 

οἴΐζον {μγοπσ]ιοπύ αἲ] ιο γηαφοστιος, 1 οοπιρο]]οᾶ 
Όιοπῃ {ο χου/]ο υἱεσις, ανά Ὀοίπας οκοσθᾷ Ιπο]γ πιαᾶ 
ασαἰηςύ Ί]οπι, Τ Ῥογβοσιίοά επι ογοπ {ο {ογοίσι 

12 οἱήθ». Τη ἀοῖης 118, α5 Τ πγοπύ {ο Ώαπιαδοις, {1 
απζλοτίϐγ απἀ οΟΠΙΠΙΦΒΙΟΠ ἔγοπι ολο ομ]οί ρτϊοςίς, 

189 αἱ πιἰά-άαγ, Ο Ιάπᾳ, Σ 6αὶν αἷοπρ ἴλιθ τναγ α Ησ]ιέ 
Ά'οπι ἈθαγοἨ, 4ΏΟΥΟ {1ο Ὀνίσ]ίποβα οἱ {ιο βιπ, 
οηπίης πουπᾶ αβοπό πιο, απᾷ {]λορδο ια Ίοτι- 

14 πογοᾷ πἰδα πο. Απᾶ πΊιοὴ πο Ἰιαῦ αἲ] {α]]οι. 
{ο Ὅιο οατί], Ι Πεαχᾶ α γοῖοο βροπ]Ίπασ {9 1η, 
απά ραγίπρ ἴπ ιο Ἡσουτον ίοπσιο, απ], Βατ], 
ΝΊΥ ἆο γοι Ῥουβοοπίο πιοῦ Τὲ {5 λανᾷ {ον τοι 

15 το Ἰο]ς αραϊηςύ ροαᾶ5. Απά 1 δαᾷ, Γιο ατί 
Ώιοι, ονᾶ  Απᾶ Ἱο ϱαἱᾷ, 1 απ. ἆθειις πνλοιι 

16 γοα Ῥοχβοσπίο, Ῥαῦ 1ῇβο, απᾷ Βἰαπᾶ προπ γοιΥ 
Γ9οῦ: [ον Τ Ἰαγο αρροανοᾶ {ο γοι {ον ἐλίς ρι- 
Ρ086, {ο τπα]κο Υου α πηπίδίου απά ο πίίποςς Ῥοί]ι 
οἳ οβο {Πίπσβ γοι Ἰανο 8οο0Π, απᾶ οἵ ἴοςο 

11 Ὠήησς ἵπ π]η]ο] Τ γί]] αρροαν {ο γοι; ἀοἱΐνοι- 
1ης γοι {τοπι 11ο Ῥοορίο, απᾶ {γοπι {1ο (οπ]ο, 

18 {ο ποια 1 ποῖ βοπᾶ οι, {ο οροι ἐιοῖν ογος, 
Πναῦ ου πιαγ ἑασα {γοπι ζατ]σιοβα {ο Πσ]ιξ, απά 
{νοπι ιο Ῥοπου ο Βαΐαπ {ο ο, ἐλαί Ώιου πιαγ 

γεοθίνο {ογαΐγοπαςς ο 8ἵπβ, απά απ ἰπᾗοτίίαπσθ 
ΠΟΠ Ίο Ἠιαῦ αἲο παποὐᾖθᾶ, Ὦγ νο {6 

1οβροοσἰίπα πΠ1ο, . 

Ὢ]οπος, Ἱάπο Αστίρρα, 1 Ίνας ποῦ ἀῑδοροᾶϊοπυ 19 
{ο ἴἶνο Ἡοαγοπ]γ νἱδίοη, Ῥπό εἹοπγοά {116ὐ {ο ἔιοβο 20 

| οὗ Ώαππαξοις, απᾶ αὖ ύουπβα]θι], απά. (τουρ]ιοιί 
αἲ] ἴἶο γοσίοη οἳ ο αᾶσα, απ ἴ]ιοι Το νο .9Ἠ- 
σα, ἐ]ιαῦ μου »Ποα]ά τοίογπι απᾶ ἴανπ {ο ἀοᾶ, 

απά ἄο ποτ] ρίορος {ου το[ογπιαΒίο”. Του 21 
Όμοβο οαπ5ος {νο 6 ουή5 βοϊπαᾶ ππο 1π. ἴ]ιο ἑοπιρ]ο, 
απ ἰτ]ο {ο Ἰ11 πιο, Ἡανίπο, Ποπθνου, ουίαίη- 243 
οἆ ἴἶιο μα]ρ οἳ οἱ, 1 οοπίῖπαθ {ο μή5 ἆαγ, {οβῇ]- 
{γίπσ ού] {ο πια] απᾶ ρτεαῦ, 5αγΊπς πο οὔμος 
ήπαρ ὕναη λοςδο πηίο] ιο Ῥτορ]ιθῦ5 απᾶ ΊΜο0βο6ΡΒ 
ἀἷᾶ βαγ ποπ]ᾶ οοπιθ: {λα {ο ΟΙή6ὺ ππαθ ἵο 28 

βιήΐον, απᾶ Ειαί Ίο Πταῦ, ὮΥ 15 τοδιτθοβίοἨ. {10ἱ1 
Όιο ἄθαᾶ, πγου]ᾶ «που Ἡσ]ύ {ο ἴιο ρθορ]ο, απά ἴο 
ἴπο ἄοπί]68, 
Απά 38 9 ένας βρο]κο {ου Ἰήπιβο]ξ, Ῥοθίις βαῖἆ 24 

ση α Ιομᾶ τοῖσοο, Ῥαπ], γοι ατο πιαά, τησ] 

Ἰομγηῖπς 198 πιαἆο 7ου πια. ἨῬπί Το ΡΑ7Β, Τ απι 26 
ποῦ τιαᾶ, τηοβ οχοο]]οπῦ Ἰδρίας; Ῥαϐ Εροθ]ς νο 
πογᾶς οἱ γαι απ οἳ α βουπᾶ ππᾶ, 1ου ὧνο 26 
Έάπρ πο]! που οοποστηῖηρ ἔλοξο .]πσς, Ῥο[ογο 
ποσα, οτοίοτς, 1. βροα]ς Ῥοἱά]σ; {ου Τ απ Ῥου- 
βπαί]οᾷ {αῦ ποπο οἳ ἴιοξο ἐήπσς ατο Ἱήζάση 

Έγοια Ἠἶπι: {0 15 οήπο ας πού σοι ἆοπο ἵπα 
οσο». Κίπσ Αρτΐρρα, ἆο γοι Ῥο]σγο Ίο 21 

Ῥτορμείςτ ἹΙ Ίποηυ ἰιαῦ οι Ἰομθνο Όιοι. 
Έπευ Αριἳρρα 5αἱᾶ {ο Ῥαπί, οι {π α {ο πιο 28 
ρενειιαζο πιθ {ο Ώθοσπιο α Οη]ρᾷαπ. Απᾶ Ῥαπ] 29 
βαΐᾷ, 1 πνοι]ᾶ {ο ἀοᾶ, ἴλαί ποῦ ου] τοι, Ὀπ 

916ο αἲ ναί Ίθας πιο Ὅμῖς ἄαγ, πογο, 1 ο Η{ή]ο 

ΟΥ πππο] πιο, 51οΠ αξ Τ απι, οκσδρύ έ]οςο Ῥοπᾶς. 

Απᾶ π]ιοι Ίο πας βαἱᾷ ποςο (λίπος, πο Ἰήπο 80 

1086 τρ, απᾶ {πο σοΥο ποὺ, απᾶ Ῥονπίσο, απἆ 

ἩΠογ πο δαξ πι Ίμοπι, απά ου Το Ἰαά 51 
βοπο αβῖᾶο, ἱογ ἰα]]κοῦ αππιοης Ἰλοπηδο]νος, 

βαγῖπο, Γρ πιαη ἆοορ πού]ήπο σον ί]γ οἳ ἆθαῖ]μ, 

ο» οἳ Ῥοπᾶβ. Τἶοιτ Ασιρρα βαῖά {ο Ῥοείας, 

Τ118 π]αη πηϊρΏί Ίαγο Ῥοθη βοῦ αὖ 1ουίγ, 15 Ίιο 58 
Ἠαᾶ πού αρροα]οᾶ ἰο Ό6ρα», 

ΧΣΧΥΤΙ.-- Απο πᾖοι 16 πα ἀοίονπηπος {ιαῦ 
πο βποι]ά 51] {ο ΤέαΙ, μμαγ ἆο]ϊγονοῦ Ῥατί απᾶ 
οογα]π οἶλμου Ῥιίδοηθνς Το α΄ ορπζηγίοπ οἱ {ο 
Αποηδίαπ οο]οχζ, παπιοᾷ ο πα. Απᾶ οπἱθιίηο 
Ἰπίο α γοββοὶ οἱ Αάταπιγἐδίαπι, Ίο Ῥαῦ ἴο βοα, 

15 
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Ῥοΐηςρ αΌοιί {ία βα ὮΥ {πο σοαδίς οἳ Λεία, 
Απδίανομς, α. Μαοσοπίαα οἳ Τ]οβρα]οπῖοα, 

ὃ Ὀοίηρ πμ Ἡδ. Απᾶ ἴια ποχὺ ἄαγ πο ]απάοᾷ αἱ 
δἰάοα : απᾶ σπ]π5 σον ἔθδοιδ]γ οαίοᾷ Ῥαμ], απ 
βαΥο Ἰήπῃ Ἠ)ουίγ {ο ρο {Το μα Γἠοπᾶα, {ο ραχίακο 

4 οἱ ὑιοῖυ Ἰπάποβ. Απ π]οα πο Ἰαά Ιοοβαᾶ 
Ώνοπι ἴλθπσο, Ίο βα1]οᾷ ππάου ΟΥΡυἈ5, Ῥοσατξο 

ὅ Όιο πιᾶς Ίνοο θοπγανγ. Απά πλου πο ]αᾶ 
5α1]6εᾷ ογα» {ιο 5οα αἶοηο Ομοία απᾶ Ῥαπρὴγ- 

ϐ Ἠα, Ίο Ο.1ΠΟ το στα, α οἱ οἳ 1ωοῖα: απᾶ 
Ἠιονο {11ο ορηνῖοιι {οιιᾶ α 5Η1ρ οἳ Α]εταπᾶνία 
βη1Ηπο 1πίο Τέα1γ, απ Ίο ραΐ τ5 οἨ Ῥουγᾶ οὗ 16, 

Τ Απᾶ πιο νο Ἰαᾷ φαἱ]οᾷ βἱογ1γ πιαπγ ἆαγα, 
απᾶ πι ἁλΠοι]γ οαπιο οῇ Οπίᾶτς, ἴἶνο ππᾶ 
πού ρονπή πο τ18, πο 5αἱ]οῖ πηάθι Ονοίο, ουου 

δ αθαἰπδύ ΦαΙΠΟΠΘ; απᾶ οοαβίηπς αἶοπο 1 πηϊίι 
ἀβοι], οππ1ο {ο ο οθγίαϊπ Ρρίασο οα]]αί, Τ]ιο 
Ταἱν Ἠβγοῦδ; πσαυ π]ήο]ι Ὕγας ιο οἵίγ οἱ Ἰμα5ος. 

9 Νου α Ἴοπο επιο Πατίπς οἱαρβοᾷ, ἴἶο ηατί- 
θα8οη Ὀοΐίπα πο απβαίο (Ώοσααδο αἱ5ο 11ο {55 
να8 αἶγσαᾶγ ρα5ῦ) Ῥατ]. οχ]ογίοά Ίλοπι, Μαγίησ, 

10 95, 1 ρονοοῖνο μα ο γογασο πν] Ῥο σέ] 
γΙοἱοιοο απᾶ ππποἩ 1055, πού οπΙΥ οἱ {ο οαγσο 

11 απ ερ, αἱ αἱξο οἵ οἳν Ἠνορ. Ἀουοιἴιο]οςβ 
Ώιο οθηηοα. Ῥομανοά 1ο Ἱοίπισπιαπ απᾶ ο 

οὗπε) οἳ Ίο βμἲρ ταίλοιυ ἐἶαἨ λοσο ἐήπος 
13 βροκοη Ὦγ θαπ]: απᾷ Ὀασμτδο ἰ]ο Ίατοη Ίγας 

Ἱπουπιπιοάίοιβ {ο Ὑηπίαου Ίπ, {λο 1ηΦ]ΟΥΙ0γ αἶδο 

αἀνίδοά {ο ἀαρατῦ ἴἼσπσο, 1 Ὦ}γ ΑΠΥ ΠΙΘΑΠΡΒ 
{1οΥ πήσΠίὺ αἰίαῖα {ο Ῥμωπίς, {ο πἰπίου, ψ]]σ]ι 

ἵ α παντου οἳ Ονείο Γποῖπο ποιηνοδί απά 
οταν εί, 

15 Νου π]οη α΄ βοπ(ἡ-πίπᾶ Ῥ]ου πιοάοναίο]Υ, 
Ὠλπ]κάηα {ο Ἠαγο ραποᾷ 1αίν ραγροβθ, ματίης 

14 πνοἰρ]μαᾷ απε]ογ, ἼἼνογ εαϊ]οᾷ οἶοδο Ὦγ Οτοίο. Ῥπή 
Ἱππηοδίαίοιν α- άτ]τπᾶ, οα]]οά Ἑπνοσ]γάοα, 

10 εις ασαἰπεί ἴιο ερ. «Απᾶ π]ιοα 16 πας 
Ῥουπο απαγ, απᾶ οου]ᾷ ποῦ ουν πρ ασαϊηςὺ {ο 

16 πἰπᾶ, αἰνίπο αρ, πο 1οὐ 1ῇ ἀπῖγο. Απᾶ ταππίπς 
ππάςν ο. υγ] πια] Ἰε]απᾶ, οα]]οᾷ ΟἸατᾶα, 

κ ἀ Που] πνο γουο αθ]ο {ο 5οσιτο ἴ]ο Ῥοδί : 
17 πο] πλου {που 1πῦ ἑα]και τρ, 116Υ τιβοῦ Ἰο]ρς, 

πη(ονρἰνάϊπο ο αρ; απᾶ {δηχίπρ ]6δί 1ου 
βοπ]ά Ὀο 5ιαποᾷ οπ ιο εαπᾶᾷ Ἰαπῖς, Ώου 

18 Ἰοπογοᾷ {ιο βα11, απᾶ 5ο Ίνογο ἀπίγοι, Ἀου ο 
Ὀοίπϱ οχσοοθᾶΙπρ]γ Ίεππροβί {οβεοᾶ, έμο ποσέ ασ 

19 ἄνογ Πα]ίοποᾶ 11ο βΗρ; απά ιο ἠλίνά ἄαγ νο 
σαδί οὐ αν ῃ ου ονη παμᾶς Όλο ἐποϊήης οὗ ἐιο 

ΒΗΜρ. Απά πΊθι παίέ]αν εαπ που 5ἴαχ Ἠαᾷ {ον 90 
ΠΟΥ ἆαγ5 αρρεατοᾶ, απᾶ πο απια]]. {απιροςί Ίαγ 
οἳ 8, αὖ 145 α1] Ἀορο ἐλαῖ πο επου]ά Ῥο βανοᾷ 

πας πζζετ]γ ἰακαει απαγ. 
Ῥιἡ αἴίου πγασοϱ αραπσησα, Ρατ] Είοοᾶ ἵπ ἴιο 91 

πηᾶ δέ οἳ νο, απᾶ βα1ᾶ, Φἱ15, Τοι α]ιοπ]ά Ίανο 

Ἡθαχ]κοηοᾷ {ο πιο, απ ποί Ίσταο Ιοοβοᾷ {νοπι 

Οτοίθ, απἆ 5ο Άανο βαδίαἰπαᾶ Εῖς Ἱαη απᾶ 1955. 

Ὑοῦ πον 1 οχ]ιονέ γοιι {ο Ῥο οἱ ᾳοοάᾷ οἶιοεν ; {ον 23 
Ώποτο αἶια]] Ὦ6 πο 1056 οἳ αηΥ πηαΗ)5 Ἠ{ο απποπο 
γοι, οχοορί ο βλ). 

Του Όιαιο σἰοοᾷ ὮΥ πο 5 πίσ]6 ιο απρθὶ 28 
οἳ ἀοά, π]οςο Σ απη, απᾶ Ὕλοπι 1 αἱδο ποιβήῇ, 

βαγίπο, Έσαυ ποῖ, απ]: τοι ππξδύ Ῥο Ὀτοάσμί 24 
Ῥοΐους Όοξαν: απά 1ο, ἄοά Ίιας ρἴτοι {ο τοι α]] 
ἴλοβο Ὅ]λο Βα] πυ τοι, Ἰονοίογο, 5175, Ῥο 256 

οἳ οοοᾷ οἶιθον: {ου 1 Ὀο]ϊσνο ἀοᾶ, ου 18 ἵνα] 
Ῥο οΥόοπ αδ 1 πας {ο]ᾷ πιο. ἘῬπ{ 511, πο πιαβύ 26 
Ῥο οαδύ προ 6οπ1ο Ἰ5]απέ!, 

Ῥπί πν]οι ιο {ουγίορηία πὶρΏί πας οοπιο, ας 27 
πο πουο Ῥουηο 41οηρ {π {1ο Αάτίαίίσ ασα, αΌοαέ 
πηήζα]ο] ο βοαπιοηπ. {οισμύ ἐλαῦ που ἄτου 

πθαΥ ἰο βοπιο Ιαπά;: απά 5οππᾶσᾶ, απᾶ {ουπᾶ 1 28 

Όσον! (πίοπας; απᾶ πΊιοι Ίο Ἠαά ροηο 
Ἠτί]ο (μτχου, ἐἶλοΥ ποππᾶοᾶ ασαῖη, απᾶ {ουπά 16 

Ἠ[ίοση Πνοή. Του {οαχῖπο Ἱδδι πο ε]οι]ά 99 
Ἱαγο {π]]οη αροπ 1οο0Κ6, 1μεγ οαδύ {οι αποΏογβ 
οαύ οἳ ἔ]ιο ἴογη, απ 1οησεί {ου ἄαγ. 

Απιᾶ αδ ἴλο 584ΙΠΟΠ πθτο αΌοτίύ {ο ἤ9ο οτὲ οἱ 50 
Όιο ϱΜΗΡ, πλεη 1ο παά 1αὐ ἄοτσα ιο Ῥοαί 1πῖο 
Όνο 5οα, ππάστ Ῥτδίοηξο οἳ οασ!γΊπρ αποµοτς ους 
οἳ ἠιο {ογοβιήρ, Εαπἱ βαἱᾶ {ο 11ο οθηΊοη, απἆ 51 
{ο ο ο]άΐοις, Ὁπ]θςς ιοδο αὈὶᾶο 1π 119 5ήΡ, 
γοι οὔπ πού Ῥο βανοᾶ, μου 11ο βο]άίους οι 93 
ο νο γορθς οἳ Ἠιθ Ῥοαῦ, απᾷ 1ο 16 (ω]] οἱ, 

Απά π]ή]ο ιο ἆαγ πα οοπῖπς οπ, Ῥαιῇ δὲ 

ῬοδοισἩῦ ἔθι οἳ] {ο {α]ο {οοᾶ, βαγίπᾳ, Τ1ἱ8 18 
Έιο Του ἑοοπί]ι ἆαγ {ἐμπύ γοι ανα Ῥουα παϊ ης, 

απᾶ οοπΏππο Ἰαδίπα, Παγίης Ίαίίοη πομήης, 
Ὑμογείοιο 1 Ώναγ γοι {ο ἴα]κο 6οππθ {οοᾶ, {ου 54 
Ὠὴήςδ 5 ΠΘΟΘΡΡΑΥΥ {ου τοις Ῥγοδογγαβίοη: {ο 
ἤιογο ἶια]] ποῦ α Ἰαῖν ρονθὴ οπι πο 1ιοαᾷ οἱ 
ΑΠΥ οἱ γοι. Απά πλου Ίο Ἰαᾶ νι 5ροζοπ, δ6 

Ἰωνίης ἰα]κοι α 1988, Ἡο ρανο απ] {ο αοά ἵπ 
Ῥι9βοποθ οἱ ἴλοιῃ αἲ]; απᾶ που 119 ]αᾶ Ῥτοἷζον 
1ὲ, 1ο Ῥοραη {ο θαῦ. Του πογο Τ116Υ α]] οἳ ροοᾷ 86 
ομθον, απᾶ νου αἶ9δο {ιθιηξα]νορ {οοῖς 5οπιο {οοᾷ. 
Νου ο] νο εοιῖς {οροί]ου ἵπ ἴ]ο ΒΗΗΡ νους ἴπο 9Ί 
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88 Ἱαπάτοί απᾶ βονδπίγ-ῖΧχ. Απά πλου {ἶιαγ Ἰαά 
οαΐοι οποισἩ,, Πιο Πρ]ήοποᾶ ιο ε]ΗΡ, απᾶ οαδῦ 
οαἳ νο πΥηθαί ἰπίο {1 εοᾶ, 
Απά νο {ΐ Ίγας ἄαγ, ἐἶιογ τεοορπ]ζσεᾷ πού 

Όπο Ἰαπᾶ, Όπό ον ροτοεϊνεᾶ α οονίαίπ {π]δύ 
µανίης α εουθ, Ιπΐο τμήοῖι {παυ ἀθίονπήπας, 

ποτο 1ξ Ῥοβήρ]θ, το ἠναςί {πο εἰΙρ. Απά Ίαν- 

1πρ' ου ἠγο]Υ οί απαγ {ο 4Πο1οτΒ, (1ου αατ- 
ἄοποά Ίἶιοπι {ο ια 8οα, απιά αὖ ἐλο 84Π1ο {πως 

λανίπο πη(αδίορθᾶ ιο πιὰᾶσι-Ῥαπᾶς, απἆ Ἱοϊδίοά 
πρ 119 {ογα5α1] ἰο ἴμο υηπᾶ, ἴλογ πιαάο {οπανά 
βἶιονο,. Απά Ἱανίηρ {ον Ἱπίο α Ῥίασο Ὕ]οιο 
ύπνο οπυγεπ{ς 16ί, 1ου 1.1 {πο 5Ηἱρ αρτοπά; 
απά 1ο Ῥγου βΜο]είηρ {.5ύ, τοπιαϊποᾶ Ἰπιππογαδ]ο, 
Ῥπή ιο δίοτη πας Ὀτοίκοι ὮΥ ἴῑιο νιο]οπορ οἳ ιο 

ψ4ν68. Απά Ίο βοἰάουρ οοπηςο] ας {ο ΙΟ 
πο Ῥτίδοπους, 165ῦ αηΥ οἱ ἴλοπι ϱ]οι] Αν οτὔ, 
απᾶ 68σαρο, ἨΒπῦ 1ο οαρίαίπ, ης ο Εανο 
Ῥαπ], Ἱαρῦ Ίλοπι {9ο {μοίν ῬΡΠ1Ροβο, απά οΟΠΙ- 
πιιηθθᾷ {λαοί ου πο σοι]ά Επί β]ου]ά σας 
Ώιοπηβοίγος Πνεί ἀπίο ὧιο 5εα, απὀ οοῦ 1ο ]αμά; 
απ πο τναβί, εοπιθ ο, Ῥοαγάς, απᾶ ολοι οἩ 

ΒΟΠΙ6 οἳ ιο Ὠήπρα {ροπι ο βΠρ. Απά 5ο 

Όιογ ο] οβοαροᾶ 500 {ο Ἰαπά. 

υ) 

40 

41 

45 

45 
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ΚΧΥΙΠ.--ΑΝΡ π]θι πο Ἰαῦ ΓΙ] οβοαροᾶ, 
ἴλοη 6 αβοογία]ποά λαοί ο ἱδ[απᾶ πνας οα]]οᾷ 

2 Μαμίο. Απά ἴμο Ῥατρηγοιις Ῥοορίθ 5Ἱοποά τς 
πο ΟΟΠΊΠΟΠ ἨῬλ]απίμτοβργ : {ου λογ Ἰπᾶ]οᾶ α 

να, απά Ῥτοισλύ τς αἰ] ἰο 16, Ώθοππςο οἱ ο 

Ῥνοδοπί ταίη, απᾷ Ώθοστξο οἱ {1θ οο]ά. 
ὃ Απᾶ π]ιοη Ῥαα] Ἰαᾶ ραἱμεγοᾶ α στθαί ππΊπΏον 

οἳ ἄνγ βἴ]οἷβ, απᾶ Ἰα1ᾷ Ί]νθπι οπ 1ο το, {Ίθυο 
Ἴσα11θ α γ]ρος οὐ οἳ ιο Ἰσαί, απᾶ {πβίοποᾶ οπ 

4 Ἠἱ8 Ἠαπά. Απᾶ πἼθυ {ιο Ῥατρανίαπς 61 ἴιο 
Υοποπιοῦς ογθαίητο Παπρίπσ οἨ. 118 Ἠαπά, Του 
βήᾷ απιοπςσ {μθιιβο]τος, Νο ἁοιρί Μῖβ πιαῃ 18 α, 

ππαγάσγος, Ἡ]ιοπα, ἔποιρῃ Ἡς Ἠαςδ οβοαρος ο 5οα, 

ὅ γοῦ ύπβίϊοο ΡογπΗ({ϐ ποῦ Το Ἠγο. Απά 11ο β]ιοοῖς 
οἳ ο ογδαίο Ἱπίο ἔιο το, απᾶ επῇετοᾶ πο 

ϐ Άασπις Ῥαῦ 0ο οχροοίθᾷ ἐῑιαί Ίιο πγοι]ά Ίο 
Ἰπῃαχησς, οὗ. δαί Ίνο πγοπ]ά καᾶἁση]γ {α11 ἄοτνη 
ᾖθαᾶ. Ῥπί α[ίου 416Υ Ἰιαᾶ ]οο]κοᾷ α στοαί πνη/]ο, 
θπᾶ βατ πο ΠαγΠι 60ΠΘ το 1ήπι, ου οἸιαπροά 

Τ ἠιοῖν πιπᾶς, απᾶ εαᾶᾷ Ὠιαῦ Ίο ππαδ α σοᾷ. Ἱπ 
λθ ΒΑΠΠΘ ραΣί που ῬροββοβδίοπΒ οϐ ιο ο]ιῖοξ 
οἳ πο Ιε]απά, π]ιοβο Παππο πας Ῥαρ]ις; π]ο 

{ σαν ἴοπι οι, πας γοι θα]: 

γοσαϊγοᾶ Ἡ5, απά ]οᾷσεᾶ τς που ἆαγ5δ οοἱ1Υ{6- 
οιδ]γ. Απά {1ο {αίιον οἳ Ῥαρῆτς 14Υ ἰο]ς οἳ α 
{ονου, απᾶά οἳ α Ῥ]οοᾶγ Παχ: ἴο πλοπι θα 
ποπ, απά ῥταγσᾶ, απά 1αἱᾷ 5 Παπάς αροπ Πΐπι, 
απᾶ ]ιοα]οᾷ Ἠ]πι. ο πλου ἡής πας ἆσοπο, οί]ονς 

αἱξο πο ας ἄϊδεαρδος ἵη ιο ἰε]απᾶ, σαπ1ο, απά 

πσθγο Ἠοα]οί; πιο αἱβο Ἱοπουσᾳ τι πνϊ ΠιαηΥ 
ἨοβοΥβ; απά π]ιοι Ίο ἀορατίος, ἴλου ]α4οᾷ τις 
σἰ(Ὦ ασ {1ης 5 6 Ἱοῦθ ΠΟΟΘΕΡΩΣΥ. 

Απά α[ίου του πιοπ{μς νο ἀορανίος ἵπ α ϱΙΗρ 
οἳ Αἰοχαπάνία, π]]ο. παά ππ{ίογος Ἱπ νο Ίε]ο, 

π]ιοβο βἶση Ίγας Οαβίου απά Ῥοΐϊακ. Απᾶ ]απᾶ- 
Ἱπρ αἲ ΘΥΥΑΟΠΡΟ, πο ἰαντῖοᾷ ἴἼιουο {του ἀα7Ρ. 
Απάᾶ {οπου πο- οοαδίοά τουπᾶ, απ σπη1ο Το 

Ἠλοσίππαι: απά α[ίου οπο αγ, Ώιο βοπ{]ι πἰπᾷ 
λανίπς ται, νο σαΠ16 ἔμο ποχί ἅαγ {ο Ῥιίσοϊ! : 
πγ]ιογα το [οιπᾶ Ὀγδίμνοι, απά Ὕνσνο ἀθείναᾶ {ο 

{αντ) συ χουν 80Υοη. ἆαγ8, απᾶ ση Ίο ποπ 
{οψανάς Ἐοπιο. Απά {ομι ἴλθποο, Ἱνηοα Ίο 

Ῥνοίμνοι Ίνσαγά οἳ τς, ἰΠογ ο8ΊηΟ {ο πιοοῦ Ἱδ 8 

{αν α5 Αρρί Ῥουππι, απ Όνο Έμχου Έατοιπα; 
Ἠπλοια Ὕλοα Ῥαπὶ δαν Ἠο μαπ]κοά ἀἄοᾶ, απᾶ 

ἐοοἷς οοπνασθ. Απ Ψ]οη πο ϱηο {ο Ἱοπιο, 
ἴιο οοπαΊοι. ἀομνονος {νο Ῥείβοποτ ἴο Όλο 

οοπηπαμάον οἱ ιο ΠΡ, Ὀτιῦ 16 Ίγα8 Ρον πδοᾷ {ο 
Ῥαα] {ο ἆνο Ὦγ Ππιβο]ί, πι ο βοἰάϊου σν]ιο 
οπατάεἆ Ἰήπ. Απά α[ίον {ηχου ἄαγς, πο σα]]οᾷ 
ἴιο ομ]οί οἳ ἴλο ους {οσοίβιογ, απά ον {1ου 
Ίγορο ο0ΊηΘ νοροθίμον, ο βαϊζά {ο ᾖοιι, Ῥτοίμτοῃ, 

Ώνοιισν 1 Ίατο οοπηἰσοά ποὐλίπς αραϊπδὲ ου 
Ῥοορ]1ο, ο) ιο ουδίοιή5 οἳ οαν {49μογς, γοξ 1 πας 
4ομγονοῦ Ῥήβοπον {οπι Φ6εήβα]οηι Ἰπίο Ίο 
Ἱαπᾶς οἱ ιο ἨἩοπιαπβ; ο ποια {Πο Ἰναά 
οκαπηπος, πιο, πγου]ᾷ Ίιαγο το]οαθοᾷ πια, Ῥοσσιδα 

Έιθγο Ίναξ ηο 681150 οἱ ἀθαδι Ίππο, Ῥαὸ ]οτ 
Ώιο ἆοσ5 βροϊο ασαἰηςύ 1ὲ, ΙΤ πας οοπιρο]οᾷ {ο 
αρροβί {ο Οοβαν; πού ἴμαῦ Τ ]ιαά απγ ήπο 1ο 
οπαυσο αραἰπβύτηγ παίῖοπ. Όπ ὶδ αοοοιηῦ, που θ- 
{ογο, 1 Ίιαγο Ιπγ]οᾶ γοιι ἠιαῦ Τ πὶρΠί 5οο Υοι, 
απ ερθα]ς πν γοι: {ον οπ αοοοπηῦ οἱ ἐ1ο Ίορο 
ος 1βταρ] Τ απι οοπιραββθᾶ πη(]ι ἐλῖς οἰαίη. 

Αηᾶ ου καίά {ο ἨΏπ, Ίο ποϊίου τοροϊγεοά 
Ἰοΐαυς ᾖ'οπι στιάσοα, οοποσουπῖηρ γοα, που 8 αηΥ 
οπο οἳ ο Ῥηδίπγοι πιο σαππθ, τορον{θά οἳ βαἱᾶ 
απγ αντι οἱ τοι; Ῥπο πο ήπ]ς {6 Ῥτοραν 1ο 

{ου ας 1ν 

1ο8ροοίς 15 αθοῦ, πο Ίου ιαί Ιὺ ἵδ 6γαιγ 
πηθγς βροϊκθη αραἰποῦ, 

18 
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28 

24 

οι 2 

20 ία: 

2τ 

Απᾶ ου ἴου Ἰαᾶ αρροϊαίαά Πΐπι α. ἆαγ, 
Ώιογο οσ11ο ΠΙΑΠΥ {ο Πήνη Ἰπίο Ἰή5 Ιοᾷσίηςσ; Ίο 
Ὢλοια Ἱ9 οχροιπᾶσά απᾶ {οβ[οᾶᾷ Ίο Ἱεποᾶοτι 

ο{ ἀοᾶ, ρουδπ ο Ίἶνοιι οἱ ένο {λίπος σοΏσστ- 
πο {ο815, Ῥοί] οτί οἱ {1ο Ίά1γ οἱ Ἄ19βο5, απᾷ οιί 
οί {1ο Ῥνορ]ιοίς, Που που πΊΠο {ο ογοπ/ησ. Απά 
ΒΟΠ10 Ῥομογος 11ο 1]ήπος Ἰ]ιωῦ ΊγοΥΟ ΒΡΟΚΟΗ, αλά 
οὔμθυς Ἰο]ονοᾷ οι πού, 98ο ποῦ αρτθοῖης 

ΩΠΟΠςσ Ἰλμοπιβο]νας, Ί1ογ ἀερατίεᾷ, Ῥαα]. Πανίπο 
βαὶᾷ οπο πνουᾶ, 61] 6ρο]ο ἴλο Ἠο]γ Βρινν ὮΥ 
1β44Ἡ 116 ργορ]ού ἴο ον {α/16Υ5, βαγΊπο, «ο {ο 
Ὠιῖβ Ῥοορ]ο, απά 5αγ, Ἡσαγίπς γοι πν]]. σαι, απά 
π] πού απᾷθιςίαμᾶ; απᾶ 5οοίησ οι πΠΙ εοο, 
απᾷ πού ροισσῖνο ; Τον ἴἶο Ἠθαιέ οἱ Ες Ῥοορ]ο 
6 Ώοσοιηο 61055, απ ἐῑιαῖν οατβ αἲο ἀπ] οἳ Ίθαι- 

ἴπα, απᾶ Το Ίαγο οἷοβοᾶ οί; ογο8, 1εοῦ 11θΥ 
5]ιοπ]ά 5οῦ αν] δι ἐλοίν συθς, απ Ἠσαι πι ον 
6418, απά απβανείαπᾶ ση ἠιοῖν Ἠοανί, απά 

βμοι]ᾷ Ὦο οομνγονἰσᾷ, απ Τ 5λοπ]ᾶ Ίχοαὶ ᾖἶνοπῃ. 

Ῥο 1έ ΊΚκποτγη, ονθίογο, ἰο Το, ἐἶαί ιο 5α]- 

γαῖονη οἱ ἀοᾷ 15 βοπί {ο ἐ9 (4οπίΙ]ος, απᾷ Έιον 
νηΠ Ἴσαν ἀδ,  Απά π]θη Ἱο Ἰαᾷ βαῖᾷ ἴΊθρο 

Ώήπσς, ἴ]ο 2ουν5 ἄορατ ία, απ Πας πηιοῖι Υοαδοή- 
πο α1ηοηρ 1]θἸηςο]νος. 

Απᾶ Ῥαπ] τεπιαπθᾷ 1 15 οπΏ Ἠτδῦ ποιξο 
ἄαπ]πς Ὠσο π]ιο]ο Υ6815, απᾶ ρ]αά1γ τουοῖνοᾶ αἲ 
ο σσπιθ {ο 1ήπι, αππουποῖηρ ο Ἱππράοιη οἵ 

οᾶ, απᾶ ἰεαομίπρ 1ο Ἰηήπας οοποσγηίησ 11ο 
Τιουᾷ 6σδις Οἰ]δί, πάν αἲΙ Ῥο]άπςςς, αιπά η η- 
οτ{ πιο]οδίαοπ. 
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τν τσ Ὁ 

ΕΝάαΙΙΦΗ ΞΟΒΙΡΤΟΕΗΡ, Ετο., 
ΡΏΡΙΙΦΠΠΌ, ΑΝΌ 308, ΒΑΠΕ ΕΥ ΤΠΒ 

ΑΜΕΈἘΙΟΑ ΤΝ ἩὮ Ττ8]1ἒ σπαντον, 

Νο, 960 Ῥτοσπιο Μίτοεί, Νου ΤοΥῖς, 

ΑΝΟ ΤΠΕ 

ΡΙΒΙΠΝ ἨΥΙΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΟΙΑΤΙΟΝ, ΤΟὉΙΡΥΤΙΤΝ, ΙΤ. 

Ένορ [ησπᾶ οἱ Μα] γουςίοµς, 5ου]ά Ἠανο 1ο Ῥηπιαγ 

γογ]φίοης οἳ ιο Ὠϊριο Ὁπίοα, Του αἰιονύ ἐἶνο ποσοεῖἰ οἱ ἴμο 

ριοπέ πγου]ς, απά ζαναϊῖεϊ ἑο ος {Ηήοπᾶς ἠγοβὶςΕίρ]ο αὐσπιοπίς {η 

19 ου, Τ]οβο Ῥείππατγ τογἱείοης ατο ἰαϊίης τοηῖς απιοῃς ἐλο 

πιοδύ ΏΠιονοασ]ι ππουίκᾳ οἩ βαοτοῖ Ἰθαγηῖμα. νο ἴπιο, Ίαροῦ, απᾶ 

ΕΧΡΟΠΕΟ ορηπθσἑοᾷ σνἰδῖι ἐιοίτ Ῥνοδισίίοη, Ίαβ Όσοι Ίπππηρηξα, Ἔμο 

οοηδυ]έαίου οἱ απἐ]οσ]ίος οχἰοπᾶίπο 1ομπομψ {ο Ἰαπάνοάς ος 

λζους, Ἱη ἀ[βονουί Ἰαμσαασοβ, οἨ ὦ εἱπρίο πνογά, ἵπογοαδας ἴ]λο 

γα]αο ο{ νο ποίος, απᾷ {αγ πίε]ιος {ο ἴ]ιο τοαᾶου, 1η ο Ἑπια]] οοπηραξ5, 

πμοῦ Ίος Ἠ]νοτίο Όθον Ἰπασσσξεῖρ]ο ουου Το ϱ, ναδύ πάπηΡΟΥ οἱ {ιο 

Ιοανηοᾷ. Ἐασυ γοῖάππο ἵς ἵπ Ιέδο]Γ α 1θταυγ. Όπ ΑΡΥ Ῥαδεασο, 

ὕιο νανίους γίονς οἳ ἐπαης]αίογ5 απᾶ σοπηπιοπίαίους 419 ᾳτουροᾶ 

ἐοροί]ιο, ππά 5αῦ Ὀο[οτο ἐἶιο τεαᾶοτ οἩ ἴἶιο ΒΗΠ1Ο Ῥησο τι 1ο 

Ῥϊνίπο Ονἱρίηα], ιο Ο]ά Ὑουδίου, απᾷ {ιο Ἠου]είοῃ, 

ΑΠΥ οπο οἳ ιο {οοπίπς ποτίς πὶ ο επ Ὦγ πιοῖ], ο ο) 

φοφίαρε, ἴο 8 Ῥρατὸ οἳ ὧο ηϊοᾷ Βέαΐος, οη ιο τοοοίρέ οἱ {1ο 

Ῥτΐοο, αοοοπαραηγίΏς ιο οτᾷαγ; απᾶ α Ἡροταὶ ἀἰδοοιπί πἩ ο 

πιαζο {ο Ἰ]ο]θβα]ο ρυγομαδοίςτ--- 

ΜΑΤΤΗΜΝΓ.--018. Τ.ΤΠ. Οοπίαἰαίης α νου οχίοπᾶσᾶ 

Ῥμή]ο]οσίοαί ΤανοςΗραξίοα οἱ ἐ1ῑο πιοππίηρ οἱ ένο γοοῖς 

ποτᾷ βαπτιξω (Ἠαμίίσο). Ἠεαιή[α]]γ Ὀουπά, νο νον Φ0 5δ0 

Μ.ΑΠΙ.---Οοπιρίοίο. Ἐουπά απῖ[οα ση] ανν. 0 80 

ΑΟΤΡ.-- α “ β΄ “ κ κ... 1. 26 

ΒΡΠΠΕΡΙΑΝΡ.-- “ α “ κ ϱ 50 

1. Ἡ. ΤΗΒΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡΒ.-- “ “ 0 60 

ἨΡΒΗΡΙΥΡ.-- ψ υ “ ο νωων 0 το 

οι) ΤΡΡΤΑΜΕΝΤ. 

101.--Ἱ. Ῥ]ήο]ορίσαὶ 1 οἱσΒ, 6 “ κ... 1. 00 

108.--Ἡ. Ἐπαιίςι οίσ, “ “ εως 0 τὸ 

π! 08.1. πι Ῥοἱ] ῬΗΙ], απ Ἔπα. Νοίρς, σοπρ]οίο, 

ἄπα ο Ἑονίφίοι ἴπ Ῥαταριαρθι κ νενκλκκλνεκε 1. 60 

10Η.-ΙΨ. 8υύο., 1 Ῥαναρναρὴς, ΏμΥΙςΕΡ. ΟἰοίἩμνος. 90 

408.--ἵ. «Ὀμοιεσίπιο, Οἰοῖι, ϱ11, . 

Ζ0Β.--Ὁ1. Ὀιοσοπιο. Ἐοῦυταιν Τοχῦ απᾶ Ἠονίδίοι, Οἱ 

ορροβ!ίο Ῥασος. Ο1οί]ι, ϱἳ]δρωων ο νο νκκνω κκ κών ων κ ων 0 τὸ 

50Η.---ΝΠ. Ῥιορείπιο. Ποῦτον Τοχῦ, Οπάσα1γ Ἰαάϊ(σᾷ 

{ου {νο Ῥιρ]ο Ὀπίου, νε. Ὁ-ῃϐϱϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱ-0--ι μα” 0 50 

608.--ΥΙΠΙ. ὅλπιο, 4 “ .. . ϱ 50 

Τ1ΐ8 ἵᾳ ιο πιοδῦ ρου/οοί οεου οἱ Ἠοῦνοιν Βοηρίατο 

ἵπ Ελῖς σουπὀνγ. Ἴμο οπ]γ αὐϊῖοα Ῥοεἰίσα]γ ανγαησοί. 

Ῥηπίσά οἩ πο Ῥαροι, ΜΗ συ] πιαρίη, απᾶ Ὀεσια 1 (]γ 

Ῥοππά. Τό Ίιας αἰτοαᾶγ Ῥοσα οζορίσᾶ Ὦγ πσηγ Τιθο]οσίοα] 

Βἰπᾷσηί5, 1η ἐλοῖν βἰιιᾶσ οἳ ἴ1ο οπἱρίπαί. ΟΙοί], ο], νωνεν 0 50 

ΙΠΡΟΕΙΙΙΑΝΕΟΡΌΡ. 

ἄππλΑν Ότο, «ὩΏιοάσυίπο. Οοπιρ]οίο,νν ων κο κωωνς 0 50 

“ “ 18πο, Ῥεαν ἳ [α]]γ Ὀουπᾶ, οἶδς ων 0 66 

ππλΑν ΤΕΡΊΑΝΜΕΝΕ. ἈΛῆϊθινωνωω νο νο ων ωο κα ο ω ο ον 0 16 

Ίγλυιαν ΓΒΑΤΑΝΕΝΡ. Ἠσνιδεῦ. «Ὀιοισεήῃθ.ν ων ο ο. 0 5ὅ 

Ῥτηις Ὅνιον Ὥσροπτεπ, Μοντήωχ. Οοπἱαἰπίρο Ἠογ]εοῇ 

Βοηρίωχος. Ἔου απηϊπι, (ου 19 ΠΙΠΙΟΟΙΒ), «νεος 1 00 

Ῥτεμς Ὅντον ΟὔΑπτππμς. Το Πίο ἠοπιανς, οἱο., [ου 

α “ “ Το αἲὶ οὐοτΒ, Ῥοῦ αΠἩΕΠαν... 0 00 

ΡΟΟΟὈΜΠΙΝΤΑΠΣ ΠΙΡΤΟΏΥ οἳ έιο Απιουίοπα Ῥ]ρ]ο 

Ὅμίομ, ὅνοπι 116 ουραλμαίου, Ἡ οἱς. 1, Π.: Ροΐης 1]νο 

τοραρΠΗσαξίομ οἱ 146 οοπαζπίίοπ, ουςαπίχαοη, αππααὶ 

18ΡΟΥΐ5, ΘΩΠΙΥΟΙΘΩΥΥ Ῥτουθαβίησς, αάχοςεσς, ἔπαοία, 

απατίον] Ῥαροις, οἱσ,, οἷο., ἵπ ἐἶνο {Όνηι οἳ ἔ]ο Ἠϊμ]ο 

Ὁπίοη Φααγίο]γ ἔτοπα ἔλιο ουραππαίοη οἳ χο Ἰη5ί- 

ἑαήΐομ, ὅππο, 1860: αγία αγ κίπᾳ Ιήκοηρασθς οἱ ἐἶνο 

Ῥτοβίάσηίς οἳ ἴο ῶμΐου, Ἠου. Β. Ἡ. Οοπο, Ὀ.Ὀ,, ανά 

Ἰον. Τ, Ανηηίασο, Ὦ,Ὀ., Ώιήσο Ῥου Ὑθι «ωωωνονοέ. ἆ 60 






